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Diretor/Editor

Rodrigo Antonio Rosso

20 anos de vitórias !!!

Há muitos anos atrás fui chamado de louco... aliás, me chamaram de tudo nos pri-
meiros anos quando iniciei esse trabalho até então inédito no Brasil e na América 
Latina: uma revista voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, seus 
familiares e profissionais do setor ! 

Até então, ninguém acreditava que existisse um mercado capaz e suficiente para manter 
uma publicação neste segmento de mercado totalmente, na época, relegado às migalhas e 
ao assistencialismo. Realmente não foi fácil não. Quebrei, me reergui, caí... levantei, apanhei, 
bati... nadei muito contra a maré, tive vontade de desistir – muitas e muitas vezes, confesso – 
mas persisti. “Se essa foi a missão que Deus me confiou, vou até o fim !”, e sempre tive isso 
para mim como uma certeza, depois de tantos trancos e barrancos e tantas provas de que 
esse seria o caminho sim para minha vida. Aliás, hoje agradeço cada pedra colocada no meu 
caminho nesse setor... aprendi com cada uma, pois consegui superar todas com trabalho, 
trabalho, trabalho... ética, respeito e sempre colocando Deus na frente.

Nesses 20 anos de Revista Reação e de militância e aprendizado diário nesse setor, aprendi 
muito mais do que ensinei. E continuo aprendendo todo dia... até mesmo quando tenho a 
oportunidade de ensinar um pouco do que já aprendi a tantos outros, através das palestras, 
apresentações e treinamentos que faço pelo Brasil afora. Aprendi com grandes mestres, como 
Romeu Sassaki, Otto Marques da Silva, Izabel Maior... e tantos e tantos outros que cruzaram 
meu caminho. São tantos os que ajudaram e me fizeram não desistir desse meu propósito 
em meio às dificuldades encontradas no início da revista, que seria até injusto de minha parte 
citar alguns nomes aqui, até porque, se fosse citar todos, eles não caberiam em uma página. 

Sou um ser humano privilegiado. Agradeço a Deus todos os dias por isso... Faço o que gosto, 
com quem gosto, porque gosto. Tenho reconhecimento por isso. Sustento minha família com o 
que faço, honestamente e com o prazer de saber que cada passo que dou, cada página desta 
revista está ajudando alguém em algum lugar em sua melhor qualidade de vida por algum 
motivo. Não tem preço a gente saber que trabalha fazendo algo que ajuda outras pessoas do 
outro lado... seja lá como for a forma. Isso é gratificante demais !

 Nesses 20 anos vi nascer muitas coisas provenientes dessa revista. Da Revista Reação, nasceu 
a REATECH (que fiz até 2012 e hoje não mais pertence à revista). Dela também nasceu em 
2010 a ABRIDEF, entidade patronal de Tecnologia Assistiva a qual presido desde sua fundação, 
e a Mobility & Show... que além de São Paulo/SP, vem devagarinho conquistando espaço e 
acontecendo em todo Brasil. Desta revista nesses 20 anos posso bater no peito e com orgulho 
dizer que participamos de inúmeras mudanças que geraram benefícios e melhorias para a vida 
dos mais de 46 milhões de brasileiros com deficiência. Fomos pioneiros na América Latina. A 
primeira revista voltada ao segmento e a que se mantem até hoje, firme e forte. Afinal, depois 
da Revista Reação vieram várias tentativas de outras editoras e outras revistas nesse mercado... 
infelizmente, vimos todas nascerem e depois de um tempo, acabarem. Ai me perguntam 
sempre: “Qual o segredo ? Como a Revista Reação consegue persistir e crescer mesmo em 
tempos de crise, nunca em 20 anos ter deixado de sair uma única edição ? Como consegue 
isso ?”... e a minha resposta é simples... são só duas palavrinhas com apenas 4 letrinhas cada: 
“Amor”... e “Deus” !

Nada na vida é por acaso e o que não se faz com amor e sem que seja colocado nas 
mãos de Deus pode vingar. E esse é o nosso segredo, além é claro do trabalho, dedicação 
e perseverança. Não se admire com ele... siga-o ! Além é claro, de também falar a língua do 
nosso leitor. Achamos o ponto. Temos a chave... e o pioneirismo. Isso ninguém toma de nós.

Por isso meus amigos e amigas, quero agradecer a TODOS vocês do fundo do meu coração, 
com a maior gratidão: Muito Obrigado pela companhia, o respeito e o apoio, tanto dos leitores 
como de nossos assinantes e parceiros anunciantes. Saibam que a Revista Reação é feita por 
vocês e para vocês... só sou o instrumento usado para que isso possa acontecer. 

Vamos em frente, com tudo, rumo a mais 20 anos... 30, 40, 50... quem sabe ?

editorial

Diretor/Editor

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará... não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo... 
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda...”

Salmo 23:1, 4 e 5
www.ottobock.com.br
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• Encosto reclinável em até 170º, 
ajustáveis por pistão + apoio de cabeça

• Apoio de pernas, eleváveis em até 180º, 
ajustáveis por pistão

AVD RECLINÁVEL

Fortes, alta capacidade de carga entre tantas inovações 
que já vem com o ressentimento do concorrente de série!

Novos lançamentos em Lift de transferência e 
cadeira de rodas motorizada dobrável com baterias.

• Assento e encosto com tiras 
tensoras ajustáveis

• Protetor de roupas incorporado 
ao apoio de braços

• Capacidade até 180 kg.
• Exclusivo sistema abertura dos pés com 

sistema elétrico

LIFT ELEV 180
• Rodas traseiras 24” com aro 

de impulsão
• Apoios de braços e pés, 

removíveis

H1

• Apoio de braços 
escamoteáveis

• Apoio de pés giratórios e 
removíveis

AVD

• Base rígida no assento
• Peso total aprox. 12kg

STAR LITE

• Centro de gravidade e ângulo do garfo 
dianteiro ajustáveis

• Barra do punho mais elevada para transporte 
por terceiros

MINI K

• Encosto e assento anatômico, com capa 
removível

• Apoio de cabeça e pés com ajuste de altura e 
profundidade

CONFORMA TILT RECLINÁVEL

• Pneus especiais para uso sob a areia
• Desmontável para transporte

IPANEMA

• Encosto postural de série
• Fechamento da cadeira sem a 

necessidade de remoção das baterias

E5 MOTORIZADA

• Encosto reclinável em até 170º, ajustáveis 
por pistão + apoio de cabeça

• Apoio de pernas, eleváveis em até 180º, 
ajustáveis por pistão

E3 RECLINÁVEL MOTORIZADA

Este produto superou 
com êxito os ensaios 

de resistências 
e durabilidade 

conforme a norma 
ISO 7176-8.

• Novo sistema de garfo 
dianteiro

• Encosto postural anatômico 
de série

M3

K3

Assistência técnica Adequação Vendas pela internetOpções em estoque

R. do Manifesto, 2716 - Ipiranga
04209 000 - (11) 3675-3723

www.LOJACOMOIR.com.br

São Paulo-SP

R. Blumenau, 178, Salas 04 a 06
Centro - 89204 250 - (47) 3422-0235

www.SANVILLESUL.com.br

Joinville-SC

R. Raposo Tavares, 1099 - Pilarzinho
82100 452 - (41) 3338-2015
www.HNADAPTACOES.com.br

Curitiba-PR

Rua Comandante Marcondes Salgado, 555 
Centro - 14010 150 

(16) 3636-1231

Ribeirão Preto-SP

R. General Lecor, 548 - Ipiranga
04213 020 - (11) 2215-3960
www.CASAORTOPEDICA.com.br

São Paulo-SP

R. Botucatu, 615 - Vila Clementino
04023 062 - (11) 5083-0181

www.NOVAMEDTEC.com.br

São Paulo-SP

R. Augusto de Vasconcelos, 99 - LJ 01  
Campo Grande - 23050 340

(21) 2415-2340

FERLUMAR

Rio de Janeiro-RJ

Av. América, 438 - LJ 01
Cristóvão Colombo - 29106 490  

(27) 3534-7203

Vila Velha-ES

R. Frei Caneca, 63 - Bonfi m
31210 530 - (31) 3291-4457 

www.LUMENEQUIPAMENTOS.com.br

Belo Horizonte-MG

R. Almirante Barroso, 198 - Centro
18040 280 - (15) 3229-2920
www.LOJAORTOPEDICA.com.br

Sorocaba-SP
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Manuel Aguiar

Revista Reação - Seu interesse pela 
militância na área começou quando e 
por quê ?

Manuel Aguiar - Teve início espontânea 
e compulsoriamente ! As dificuldades no 
estudar, no conseguir emprego, as barreiras 
atitudinais estreitando o caminhar e a com-
preensão de que esta realidade só seria 
transformada coletiva e institucionalmente 
deram o mote para o começar. A militância 
e ativismo se deu há 42 anos em São Paulo, 
no Instituto Brasileiro de Incentivo Social 
(IBIS), onde, em 1975, fiz o curso de Pro-
gramação de Computador e colaborei para 
a formatação e formalização daquela entida-
de. Naquele ano, ainda fomos protagonistas 
da, acredito, primeira campanha publicitária 
inclusiva do país: “Empregue uma pessoa 
cega na sua empresa”, veiculada pela Rádio 
Bandeirantes, nos meses de julho, agosto e 
setembro, que buscava sensibilizar empre-
sas para contratarem trabalhadores, pessoas 
cegas, prioritariamente, programadores de 
computador, denominação na época, des-
tes profissionais. A partir de 1981, como 
militante do Movimento Estadual e Nacional 
das Pessoas com Deficiência, participei da 
Coalizão Nacional das Pessoas com Deficiên-
cia, idealizadora e realizadora, em 1981, do I 
Congresso Brasileiro de Pessoas e Entidades 
com Deficiência, realizado no Centro de Con-
venções de Pernambuco. Em 1983, espero 
estar certo na data, fui um dos fundadores 
da Associação Pernambucana de Cegos 
(APEC) e seu presidente por vários man-
datos e, também, idealizador e participante 
do Movimento pela Emancipação Social dos 
Portadores de Deficiência (MEPES) e a pri-
meira pessoa com necessidades específicas 
a presidir o Conselho Estadual de Apoio às 
Pessoas com Deficiência (CAPPD) e Supe-
rintendente da Superintendência Estadual 
de Apoio à Pessoa com Deficiência  (SEAD). 

N
ascido em Surubim/PE, 
interior pernambucano, 
segundo filho de uma famí-
lia com 10 crianças, apre-
sentou, juntamente com o 

irmão mais velho, uma deficiência visual 
que se agravou com o crescimento. O 
irmão Roberto ficou cego aos 15 para 16 
anos e ele aos 9 para 10 anos de idade, 
quando parou os estudos. Aos 13 resolveu 
vir a São Paulo para estudar no Instituto 
de Cegos Padre Chico, onde terminou o 
antigo curso ginasial. Voltando a Recife/PE, 
cursou o clássico, fez faculdade, voltou a 

São Paulo para um curso de programação 
de computadores, mas dificuldades em 
conseguir um emprego o levou a abrir 
uma loja de discos na capital pernambu-
cana, ampliada depois para um bar que 
acabou se tornando um verdadeiro centro 
cultural.

Em 1976, aprovado em uma seleção para 
a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(CHESF), ocupou vários cargos na empresa, 
sendo que, na Superintendência de Recur-
sos Humanos, desenvolveu e coordenou 
a implantação do Programa de Acessibili-
dade e Inclusão, que estabeleceu estraté-
gias e procedimentos para contratação de 
profissionais com necessidades específicas. 
Aposentado da empresa em 2013, criou a 
Proacessi e foi convidado a fazer parte do 
Instituto da Gestão (INTG), da Rede Gestão, 
organizações de referência em gestão de 

pessoal.
Ele ainda é articulista no programa 

Rádio Cidadão da rádio Jornal do Comér-
cio e, em 2015, foi gerente de Projetos 
Especiais da Secretaria de Turismo, de-
senvolvendo o projeto “Olha Recife Inclu-
sivo”, entre outras atividades. Atualmen-

te participa da organização da Mobility & 
Show Nordeste, primeira feira de produtos 

e serviços para pessoas com necessidades 
específicas, com deficiência e idosas, e seus 
familiares e profissionais do setor, que será 

realizada em novembro, no Shopping 
RioMar, em Recife. Prestes a 

completar 69 anos em 
novembro, é casa-

do, tem um filho, 
dois netos e 
uma vida de-
dicada à mili-
tância.

entrevista

Ativista, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica 
de Pernambuco e Mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal 

de Pernambuco, atua hoje como consultor de acessibilidade e inclusão na 
Proacessi Consultoria, mantendo um relacionamento colaborativo e amistoso 

com entidades e órgãos públicos e institucionais que lidam com essas questões



entrevista

Por volta de 1985, com um grupo de em-
pregados, pais e trabalhadores da CHESF, 
criamos o Grupo de Apoio às Pessoas com 
Deficiências (GAPPD), organismo informal, 
que infundiu mudanças na percepção e no 
atendimento assistencial aos profissionais e 
seus dependentes, pessoas com necessi-
dades específicas. Este caminhar e envolvi-
mento deram a compreensão da realidade 
e condição da diversidade e singularidades 
humanas; solidificaram princípios e crenças 
que constituem o meu leitmotiv.

RR - Nesses seus longos anos liga-
do às questões relativas ao segmento, 
quais foram os principais problemas 
enfrentados ?

MA - O preconceito, a discriminação e 
a mitificação da diversa condição humana; 
a lentidão, quando não, a quase absoluta 
ausência do poder público nas instâncias 
Federal, Estaduais e Municipais, Executivo 
Legislativo e Judiciário; as barreiras atitudinais 
que, quase sempre, embasadas e orientadas 
em conceitos estigmatizantes, excludentes, 
formularam e instituíram a “Cultura da In-
validez” que foi, e ainda continua sendo, 
em menor resistência, obstáculo para que 
as pessoas com necessidades específicas 
sejam artífices e partícipes da construção 
de um viver com independência, autonomia 
e segurança.

RR - O que você pode considerar 
suas principais vitórias ?

MA - A mobilização, articulação e o pro-
tagonismo das(os) cidadãs(ãos) com ne-
cessidades específicas, familiares, técnicos, 
reconceituando pensares, reivindicando e 
exercitando direitos, foram e continuam sen-
do atitudes e ações que conceberam um 
educar inclusivista: o direito ao trabalho, à 

saúde, assistência social, ao transporte, ao 
esporte, ao lazer; à busca pelo acesso a 
todos os produtos e serviços produzidos e 
disponibilizados — O exercício do Direito que 
efetiva a Cidadania.

RR - Como você analisa o movimento 
hoje ? Em que medida a Lei Brasileira 
de Inclusão já conseguiu alterar a si-
tuação das pessoas com deficiência ?

MA - Somos vitoriosos parcialmente. Gal-
gamos diariamente vitórias e espaços de 
cidadania, fruto de um proceder contínuo na 
busca do pleno reconhecimento e VALORI-
ZAÇÃO DAS DIFERENÇAS E SUAS SINGULA-
RIDADES. Estamos longe da acessibilidade 
universal, de uma inclusão social equânime 
e igualitária. Todavia, as articulações e mobi-
lizações dos movimentos nacional, estaduais 
e municipais, das organizações (de e para 
as pessoas com necessidades específicas), 
têm confirmado o conseguir e ampliado as 
conquistas. Firmamos as legislações, as nor-
mas, as políticas públicas federais, estaduais 
e municipais, que provocam reconceituação 
de pensares, realizam transformações em 
diversas áreas de ensino-aprendizagem, 
trabalho, saúde, assistência social e demais 
direitos de cidadão. Historicamente, viramos 
a página do excepcional, quebramos o poder 
do tutelador. Por fim, a ratificação e aprova-
ção, pelo Congresso Nacional, da Convenção 
e seu Protocolo Facultativo sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência, da Lei Brasileira de 
Inclusão são os mais recentes marcos e de-
safios. São instrumentos que reconceituam 

concepções, especificam demandas, estabe-
lecem responsabilidades e compromissos. 
Mas há muito ainda a construir e efetivar. 
Estar alerta na firmação dos direitos e da 
plena cidadania define o prosseguir.

RR - Você se dedica hoje em dia, es-
pecialmente, à questão do trabalho. 
Quais os principais desafios para essa 
inclusão ?

MA - Vencer o preconceito. Ou seja: sair 
do empregar para cumprir a Lei de Cotas 
para a contratação do profissional, não o 
“deficiente”; sair da inclusão profissional 
compulsória para a valorização da forma-
ção, competência do profissional a recrutar; 
dispor-se a implementar um programa de 
empregabilidade que prepare a organização 
no acolher e capacitar gestores e demais 
empregados no interagir com as diferen-
ças, adequar instalações e disponibilizar as 
requeridas tecnologias assistivas. Atitudes 
que superarão os estigmas e concepções 
discriminadoras e excludentes. As empresas 
precisam se preparar para incluir esta fatia de 
trabalhadores em seus quadros. Não apenas 
para cumprir a legislação, uma vez que a 
fiscalização é crescente e será cada vez mais 
difícil recorrer a brechas ou desculpas para 
ignorar a Lei de Cotas. Investir em uma polí-
tica de empregabilidade que contemple este 
público é necessário, porque a diversidade e 
a inclusão estão na ordem do dia das organi-
zações em todo o mundo e, quem ignorá-la, 
corre o risco de ter sua imagem arranhada 
ou comprometida. Só a mudança de atitude 
permitirá que as empresas mudem este qua-
dro e passem a encarar a empregabilidade 
de pessoas com necessidades específicas 
não como gasto ou obrigação, mas como 
fator de competitividade.

RR  - Você não usa a expressão nor-
malmente empregada “pessoas com 
deficiência”, mas sim “pessoas com 
necessidades específicas”. Qual sua 
divergência em relação à terminologia ?

MA - Por que não creio na ressignificação 
do conteúdo da palavra deficiente. Se fizermos 
uma busca nos dicionários sobre o significado 
de deficiente, constataremos que apresenta 
sempre uma condição desfavorável de al-
guém ou algo. Por que ser deficiente e/ou ter 
deficiência, em face de uma concepção e/ou 
nomenclatura ‘rótulo’, equivocada, que agre-
ga, endossa e ratifica posturas e atitudes es-
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Excelência no atendimento a 
entidades do Terceiro Setor
O escritório contábil A2 O�  ce é 
especializado no atendimento a 
entidades sem � ns lucrativos, formada 
por pro� ssionais das áreas contábil, 
jurídica, � scal e de recursos humanos. 

Com estrutura completa e enfoque 
multidisciplinar, a A2 O�  ce 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@a2o�  ce.com.br
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tigmatizantes, discriminadoras, excludentes ? 
Que impinja e submeta a pessoa que, por 
uma diferenciação nata ou adquirida — natural 
possibilidade do existir —, tenha reservado 
para ela ser tida e havida como ‘deficiente’, 
circunstância que, historicamente, a tem colo-
cado em situação de desvantagem ou exclu-
são social ? Ser deficiente ou ter e estar com 
deficiência é introjetar, assumir uma condição 
ou situação de limitado, ineficiente, com de-

feito, que impossibilita, impede, inferioriza ou 
precise de concessão e permissão para viver, 
envolto e absorvido pela Cultura da Invalidez. 
Pessoa com necessidade específica não deixa 
de ser outro rótulo. Todavia, propõe e busca, 
prioritariamente, identificar, reconhecer e valo-
rizar a particular qualidade, a singular condição 
que diferencia a pessoa, não por ser menos 
ou mais apto ao exercício da cidadania; mas, 
por apresentar característica, nata ou adquiri-
da, específica, singular e diversa da requerida 
‘normalidade e homogeneidade’. Estes são os 
principais motivos e razões da discordância 
do cognome deficiente (ter deficiência) e 
propor um repensar, ressignificar do conceito 
e a identificação do segmento, para pessoa 
com necessidades específicas.

RR - E como está hoje Pernambuco 
e Recife, em particular, em relação à 
acessibilidade ?

MA - Em relação às concepções e aten-
dimento às demandas do segmento, nosso 
Estado e Capital, não diferem do que provê 
e disponibilizam outras regiões e cidades do 
país. Talvez somente na dimensão de oferta 
de recursos. Temos carências no acesso e 
atendimento aos serviços públicos e pri-
vados: educação, saúde, profissionalização, 
transporte, turismo e lazer. O discurso da 
inclusão é, também, corrente. Realizá-la, 
garantindo equanimidade e igualdade de 
acesso e usabilidade plena a tudo e por 
todos, ainda está insuficiente ou inexistente. 
Caminhou-se e continuamos caminhando na 
disseminação da cultura da acessibilidade e 

inclusão — da Cidadania. Caminhar que só 
com nosso protagonismo provoca e estabe-
lece a mudança buscada e efetiva direitos.

RR - Em novembro acontecerá a Mo-
bility & Show Nordeste, quais são suas 
expectativas ?

MA - A Mobility Nordeste, em Recife, 
ofertará a oportunidade de conhecimento 
e contato sobre isenção na aquisição de 
veículos novos, adaptações diversas, tecno-
logias assistivas, pesquisas e serviços para 
as pessoas com necessidades específicas 
e idosas. Oportunidade para apresentação, 
comercialização de serviços e produtos a um 
segmento que representa parcela significa-
tiva do mercado de consumo. Consumidor 
ainda não plenamente percebido pelos mer-
cados nacional, regionais e locais. Venham 
vivenciar ! Esperamos vocês !
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Inclusão de Pessoas com 
Deficiência em Calendários

S
em a pretensão de citar todas as datas comemorativas 
mundiais e brasileiras alusivas a pessoas com deficiência, 
apresento algumas informações abrangendo, na Parte 1, 
os meses de outubro a dezembro. Os tipos de informação 
(motivo da comemoração, justificativa da data escolhida, 

natureza do ato jurídico, nome da entidade proponente etc.) aparecem 
aleatoriamente nas datas mencionadas.

Dia Mundial da Ostomia. Primeiro sábado de outubro. Em 
inglês: World Ostomy Day. Foi proposto pela International Ostomy 
Association (IOA) [in: Ostomy International, vol. 24, n. 2, nov. 2002]. 
Trata-se de data móvel, exceto no Brasil (Ver “Dia Nacional dos Os-
tomizados”, 16 de novembro).

Dia Mundial da Saúde Mental. 10 de outubro. Aprovado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com a Organização 
das Nações Unidas (ONU). Este Dia inspirou o Brasil para aprovar o 
Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa com Transtorno 
Mental (ver a seguir).

Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa com 
Transtorno Mental. 10 de outubro. Foi proposto pelo deputado 
Antônio Roberto (PV-MG), através da Lei Federal n° 13.061, 2014. 
Por extensão e em conformidade com a Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência (CDPD, Artigo 1), podemos dizer: 
“Dia Nacional dos Direitos Fundamentais da Pessoa com 
Deficiência Psicossocial”. 

Dia Internacional da Redução de Risco de Desastres. 13 
de outubro. Foi aprovado pela Resolução da ONU n° 64-200, de 
21/12/2009. A ONU considera os desastres naturais como uma das 
causas de deficiência.

Dia Mundial da Visão. 14 de outubro. Foi instituído pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) com a Agência Internacional para a 
Prevenção da Cegueira, em 1999 - ano do lançamento da campanha 
“Visão 2020” com o objetivo de “eliminar, até 2020, as principais 
causas da cegueira”. 

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. 17 de 
outubro. Foi aprovado pela Resolução da ONU n° A/RES/47/196. 
A ONU considera a pobreza e a miséria como uma das causas de 
deficiência.

Dia Mundial da Luta contra a Poliomielite e a Síndrome 
Pós-Pólio. 24 de outubro. Foi aprovado por iniciativa da Associação 
Brasileira da Síndrome Pós-Poliomielite (AbrasPP). A síndrome pós-
-pólio faz parte da CID 10 – Classificação Internacional de Doenças, 
edição 10, desde setembro de 2008 (in: Rachel Botelho, “Síndrome 
pós-pólio é incluída no catálogo internacional de doenças”, Folha de 
S.Paulo, 22/12/2008).

Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pesso-
as com Nanismo. 25 de outubro. Foi proposto pelo senador Romário 
de Faria (PSB-RJ) através da Lei Federal n° 13.472, 2017. Por escolha 
da maioria das próprias pessoas com esta deficiência, prevaleceram 

os termos “nanismo” e “anão” frente a outros, tais como: baixa esta-
tura, gente pequena (“little people”, em inglês), acondroplasia (este 
vocábulo não abrange todo o segmento, pois se trata de um tipo 
de nanismo) etc. A escolha vencedora reflete a atitude de aceitar a 
realidade desta deficiência e de lutar pelo resgate da dignidade dos 
termos escolhidos, vencendo os milenares ataques de bullying, de 
estigmas e de estereótipos praticados pela sociedade em geral.       

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral. 29 de outubro. 
Em inglês: World Stroke Day.  Instituído pela World Stroke Organization 
(WSO). O AVC, em si, é uma doença que, por sua vez, pode gerar 
importantes formas de deficiência física. 

Dia Nacional dos Ostomizados. 16 de novembro. Seguindo a 
construção “pessoa com deficiência” utilizada pela CDPD da ONU, o 
nome desta data comemorativa deveria ser “Dia Nacional das Pes-
soas com Ostomia”. O Decreto Federal n° 5.296, de 2/12/2004, 
em seu art. 5°, § 1°, inciso I-a, considera a ostomia como um dos 
tipos da categoria “deficiência física” [in: Reação, ano IX, n. 45, 2005]. 
Foi aprovado pela Lei Federal n° 11.506, 19/7/2007. Diário Oficial 
da União, 20/7/2007. Site: abraso.org.br/. A partir de 19/7/2007, o 
Dia Nacional dos Ostomizados passou a ser uma data fixa (16/11). 
(Ver “Dia Mundial da Ostomia”, primeiro sábado de outubro).

Dia Mundial da Luta contra a Aids. 1°de dezembro. Em 
inglês: World AIDS Day. O Dia foi concebido em 1987 por James 
W. Bunn e Thomas Netter e foi acolhido pela OMS e pelo Programa 
HIV/Aids, da ONU, em 1996.

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. 3 de de-
zembro. Em inglês: International Day of Persons with Disabilities. Foi 
aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU mediante a 
Resolução n° 47/3, de 14/10/1992. O tema de 2017 é: “Trans-
formação rumo a uma sociedade sustentável e resiliente 
para todos”. 

Dia da Inclusão Social. 10 de dezembro. Foi aprovado pela 
Lei Federal n° 12.072, de 29/10/2009. Objetivo: Conscientizar a 
sociedade sobre os direitos humanos.

Dia Nacional do Cego. 13 de dezembro. Foi aprovado pelo 
Decreto Federal n° 51.045, 26/7/1961. Diário Oficial da União, 
27/7/1961. Desde então, ao longo dos últimos 56 anos e mesmo 
aceitando a construção “pessoa com deficiência” (da CDPD, Brasil 
2008), a maioria das próprias pessoas com cegueira não se incomoda 
de ser chamada - se for respeitosamente - de “o cego” e suas varia-
ções, além de “pessoa cega” e suas variações. Atitude semelhante é 
demonstrada por pessoas com baixa visão.

 coluna especial

Parte 1

por Romeu Kazumi Sassaki

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e presidente reeleito 
da Associação Nacional do Emprego Apoiado 
(gestão 2016-2018) 
E-mail: romeukf@uol.com.br  
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 coluna especial

O tema focaliza as condições que possibilitam mu-
danças transformantes rumo a uma sociedade inclusiva 
para pessoas com deficiência, conforme está previsto na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CDPD). 

Como você pode comemorar o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência (DIA) em sua comunidade local 
em 2017

Inclua: A observância do DIA oferece oportunidades 
para eventos colaborativos e inclusivos de todos os agen-
tes intervenientes – Governos, o sistema ONU, a sociedade 
civil e as organizações de pessoas com deficiência – a fim 
de focalizar as questões relacionadas à inclusão das pes-
soas com deficiência na sociedade e no desenvolvimento, 
como beneficiárias e como ativistas por mudanças.

Organize: Organize fóruns, debates públicos e cam-
panhas informativas em apoio ao tema e aos subtemas 
do DIA 2017 a fim de discutirem e partilharem maneiras 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência: 3 de dezembro
Tema de 2017 “Transformação rumo a uma sociedade sustentável e resiliente para todos”

de incluir e empoderar pessoas com todas as habilidades 
para se desenvolverem e serem incluídas plenamente em 
suas comunidades locais.

Celebre: Planeje e organize desempenhos em todos 
os lugares para celebrar as contribuições que as pessoas 
com deficiência fizeram como ativistas por mudanças nas 
comunidades onde elas vivem. Celebre as pessoas com 
deficiência criando oportunidades para ajudar a realizar 
o potencial delas, através das habilidades interpessoais, 
acadêmicas, musicais ou esportivas.

Tome medidas: Um dos principais focos do DIA é a 
ação prática para realizar os objetivos do DIA para pessoas 
com deficiência e suas comunidades. Portanto, destaque 
as melhores práticas e pense em fazer recomendações 
aos seus líderes políticos locais, às empresas, às insti-
tuições acadêmicas, aos centros culturais e outros. Atue 
para assegurar que suas atividades deixarão um legado e 
realizarão mudanças duradouras.
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A essência do trabalho da Ottobock é 
ajudar, manter ou recuperar a 
mobilidade  humana. Essa filosofia 
está presente desde o esenvolvimento 
de soluções inovadoras até o 
atendimento clínico especializado. 

Assim os Centros de Referência 
Ottobock estão localizados em São 
Paulo, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre e 
oferecem um avançado e exclusivo 
serviço de atendimento na 
reabilitação física e motora de seus 
clientes, buscando máxima 
independência, eficiência e 
funcionalidade das nossas soluções 
tecnológicas. 

Esse universo de excelência Ottobock 
está preparado com profissionais 
altamente capacitados para te receber 
e contribuir na conexão da sua saúde 
e qualidade de vida para despertar o 
seu melhor potencial produtivo e 
criativo.

Mova-se,
o seu corpo não foi feito para ficar parado.

Rio de Janeiro
www.ortopediafollowup.com.br

São Paulo
www.centromarianweiss.com.br

Porto Alegre
www.saramento.com
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notas

REHACARE INTERNATIONAL 2017
A edição deste ano, realizada entre os dias 

4 e 7 de outubro, em Dusseldorf, Alemanha, 
reuniu cerca de 39 mil pessoas. Profissionais, 
pessoas com deficiências, seus amigos e fami-
liares, visitaram a feira que é líder na Europa 
quando o assunto é reabilitação. O público 
foi de 70 diferentes nacionalidades. Cerca de 
100 dos 780 expositores de 39 países eram 
associações e organizações de setores que 
trabalham para incentivar a independência e o 
setor de trabalho social. Essas 100 entidades, 
juntamente com todos os outros expositores, 
apresentaram produtos e serviços inovadores, 
prestaram serviços de assessoria e abordaram 
questões atuais sobre políticas de deficiência 
e saúde. “Tendo em vista o desenvolvimento 
do crescimento demográfico e o aumento 
de pessoas que necessitam de cuidados, a 
demanda por produtos e serviços para rea-
bilitação e cuidados continua a aumentar. O 
interesse em serviços geriátricos também au-
mentou. A REHACARE INTERNATIONAL 2017 
foi o mercado perfeito e mostrou todas as pos-
sibilidades de permitir uma vida independente 
tão grande quanto possível”, disse Joachim 
Schäfer, diretor-gerente da Messe Düsseldorf.

Um dos grandes tópicos do REHACARE 
2017 foi a mobilidade. Cadeiras de rodas, 
scooters ou veículos especialmente adaptados 

ou equipados: os expositores 
mostraram toda a gama de 
tecnologia mais recente que 
facilita a rotina para pessoas 
com deficiência. No geral, 
observou-se que os exposito-
res internacionais estão cada 
vez mais usando a REHACARE 
como uma plataforma para 
apresentar conceitos de pro-
dutos futuristas e para mostrar 
protótipos que em breve es-
tarão prontos para o mercado. 
Aconteceram ainda diversos 
fóruns e conferências nos qua-
tro dias de evento. A próxima 
edição da feira acontece em 
2018, entre 26 e 29 de setem-
bro, também em Dusseldorf, 
na Alemanha. 
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mobilidade  humana. Essa filosofia 
está presente desde o esenvolvimento 
de soluções inovadoras até o 
atendimento clínico especializado. 

Assim os Centros de Referência 
Ottobock estão localizados em São 
Paulo, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre e 
oferecem um avançado e exclusivo 
serviço de atendimento na 
reabilitação física e motora de seus 
clientes, buscando máxima 
independência, eficiência e 
funcionalidade das nossas soluções 
tecnológicas. 

Esse universo de excelência Ottobock 
está preparado com profissionais 
altamente capacitados para te receber 
e contribuir na conexão da sua saúde 
e qualidade de vida para despertar o 
seu melhor potencial produtivo e 
criativo.

Mova-se,
o seu corpo não foi feito para ficar parado.

Rio de Janeiro
www.ortopediafollowup.com.br

São Paulo
www.centromarianweiss.com.br

Porto Alegre
www.saramento.com
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Mães e familiares se unem por 
doenças raras em Pernambuco

A 
AMAR – Aliança de Mães 
e Famílias Raras - hoje é 
uma Organização Não Go-
vernamental (ONG) regu-
larizada, mas nasceu pelas 

mãos de Lilian Pollyana Dias Ferreira, 
mãe de um filho com a Síndrome de Cri 
du Chat, alteração cromossômica que 
provoca atraso no desenvolvimento fetal 
e seu posterior crescimento, bem como 
dificuldades com habilidades motoras, 
além de baixo tônus muscular, entre ou-
tras consequências. Há 4 anos ela preside 
a entidade.

A ideia inicial não era constituir uma 
ONG. O grupo começou da necessidade 
dela, como mãe, de compartilhar sua ex-
periência e dividir os desafios cotidianos 
do trabalho de cuidar de um outro ser, 
abandonando outros papeis que normal-
mente teria como mulher, esposa e pro-
fissional. “A partir desta necessidade, e 
por identificar que não era um sentimento 
apenas meu, iniciamos junto a algumas 
mães um grupo pequeno, apenas para 
um relacionamento baseado na troca de 
experiências e na vontade de conhecer 
mais alguém com quem pudéssemos nos 

identificar, pois a condição de família rara 
nos direciona para outras necessidades 
diferentes da maioria das famílias que não 
lidam com a situação”, conta Pollyana.

Após 3 anos de trabalho informal, a 
AMAR foi formalizada e assiste atualmen-
te cerca de 420 famílias de pessoas raras 
em todo o Estado, cerca de 1600 pessoas 
no total, pois a família toda é diretamente 
afetada pela patologia em função dos 
cuidados que requer. O trabalho é rea-
lizado por uma equipe de cerca de 20 
voluntários nas mais diversas áreas, além 
de parceiros. O único apoio governamen-
tal fixo é a cessão do Centro Esportivo 
Santos Dumont, em Boa Viagem, Reci-
fe/PE, para a realização das atividades 
mas o local passará por reformas e não 
poderá mais ser utilizado e ainda não 

há outra alternativa para ocupação. Os 
governos estadual e municipal colaboram 
em ações pontuais.

Objetivos e projetos

O principal objetivo da AMAR é ser re-
conhecida como um centro de referência 
em acolhimento, atenção e cuidado às 
famílias raras. “Nossa luta por inclusão 
ultrapassa a incidência da patologia. É 
uma causa de vida, das vidas de cerca 
de 539 mil pessoas estimadas em Per-
nambuco com doenças raras e que, às 
vezes, nem receberam ainda diagnóstico. 
Nascemos com a missão de cuidar de 
quem cuida, garantindo o mínimo de con-
dições emocionais, culturais e físicas de 
uma verdadeira legião de cuidadores com 
laços afetivos, cujos filhos sobrevivem, 
em grande maioria, por causa de uma 
teimosia afetiva, que insiste em acreditar 
que há espaço para melhorar e que cada 
conquista acontece no momento adequa-
do”, explica a presidente.

Uma das principais ações da ONG é 
o programa “Mães Produtivas”, baseado 
no desenvolvimento de uma política de 
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geração de renda e consequente melhoria na qualidade de vida 
das famílias raras. Está dividido em módulos, como Educação 
à Distância, que concede bolsas de graduação para mulheres 
cuidadoras de raros em todo o Brasil, a partir de critérios pre-
viamente estabelecidos. Outro módulo é o de Artesanato, em 
que as mulheres produzem os itens que aprendem em aulas na 
própria AMAR e, capacitadas, conseguem gerar renda a partir de 
seu trabalho em casa, com flexibilidade de horários e com a de-
dicação que é possível dentro das especificidades de cada uma. 
A ideia é triplicar o atendimento desse módulo ainda neste ano.

“Estamos em processo de reformulação do Programa e, em 
seguida, iniciaremos a etapa de captação de entidades parceiras 
como a UNINASSAU, do Grupo Ser Educacional, que hoje é 
nosso principal mantenedor do módulo de educação à distância”, 
anuncia Pollyana. As pessoas que participam desses programas 
são acompanhadas e, conforme o caso, encaminhadas junto aos 
seus familiares a parceiros que realizam serviços como asses-
soria jurídica, aconselhamento psicológico, fisioterapia, terapia 
ocupacional, entre outras especialidades.

Para o biênio 2017-2018, o Planejamento Estratégico da 
AMAR instituiu como principais objetivos a ampliação do Pro-

grama Mães Produtivas; a implementação do Programa Talento 
Raro, de geração de renda e inclusão social especificamente para 
pessoas com deficiência a partir de eventuais talentos artístico-
-culturais e a interiorização das ações e programas da AMAR em 
todo o Estado. Na maioria dos casos, a figura masculina abandona 
as mães e crianças, de modo definitivo ou nos âmbitos financeiro 
ou afetivo. Pesquisa interna da AMAR com assistidos constatou 
que isso acontece em precisamente 72% dos casos. Para os 
que ficam presentes, já está sendo pensada a versão “paterna” 
do Programa Mães Produtivas.

25



26

TELEHELP. CUIDANDO DE VOCÊ

QUANDO E ONDE VOCÊ PRECISAR.

Uma simples queda ou mal-estar podem trazer consequências 

graves se a ajuda não chegar rapidamente. Com a TeleHelp 

você pode pedir ajuda imediata, de onde estiver, ao simples 

toque de um botão.

MONTE SEU PLANO DE EMERGÊNCIA

E VIVA COM MAIS TRANQUILIDADE!

LIGUE 0800 775 0004 E AGENDE UMA VISITA GRÁTIS

COM UM DE NOSSOS CONSULTORES | telehelp.com.br

Instituto Fernando Fernandes comemora 4 anos !
A data oficial do aniversário é 21 de 

setembro, por coincidência, o Dia Nacio-
nal de Luta da Pessoa com Deficiência, 
mas a comemoração, com grande festa, 
ocorreu no dia 14, em uma casa noturna 
paulistana. O objetivo foi angariar fundos 
para ajudar na manutenção das atividades 
do Instituto Fernando Fernandes (IFF) e 
impulsionar as discussões em torno da 
não exclusão de pessoas com deficiên-
cia da sociedade, a principal bandeira do 
instituto hoje. “A causa das pessoas com 
deficiência é uma causa da sociedade. A 
deficiência é apenas uma caraterística de 
alguém e não o que define um indivíduo. 
Por isso, promover a não exclusão de pes-
soas com deficiência se tornou a nossa 
principal bandeira”, explica o presidente 
do IFF, Denis Borges. 

A comemoração de aniversário teve 
apresentações do cantor Tiago Abravanel, 
da Jazz Band Ball e DJ Ale Salles. A modelo 
Paola Antonini e a atriz Tabata Contri foram 
as mestres de cerimônia.

A prática da canoagem é a atividade 
central da Organização Não Governamental 
(ONG), já que Fernando Fernandes é um 
campeão na modalidade. O Programa Cano-
agem Solidária visa proporcionar a crianças e 
jovens, com e sem deficiência, a chance de 
encontrarem no esporte os princípios para 
se tornarem melhores cidadãos e profissio-
nais em qualquer área de atuação.

O IFF foi fundado 4 anos após o acidente 
automobilístico que o deixou paraplégico, 
depois de se tornar bastante conhecido ao 
participar do Big Brother Brasil. Mais de 10 
mil pessoas, com e sem deficiência, já se 
envolveram em suas atividades. Em agosto 
passado, o atleta lançou o livro “Inquebrá-
vel – A história do atleta que se reinventou 
depois de perder o movimento das pernas”, 
em parceria com o jornalista Pablo Miyaza-
wa, onde conta sua vida e os desafios que 
enfrentou depois do acidente de 2009. Fo-
ram mais de 5 anos de entrevistas e o livro 
inclui trechos do diário que Fernando es-
creveu no hospital, dias depois do acidente. 

 associações

A ideia é, no futuro, expandir o modelo de trabalho da 
entidade para todo o Brasil: “Podemos inspirar e desco-
brir muita gente. Para tanto, contamos com a contribui-
ção de parceiros, amigos, pessoas com deficiência no 
sentido de indicar ou ser mantenedores regulares. Não 
dispomos de folha de pagamento de pessoal porque 
nossa causa é abraçada completamente por voluntários. 
Entendemos que este é o nosso papel social e que a 
AMAR não pode se limitar a uma ou outra patologia, 
um ou outro benefício ou tratamento, porquanto so-
mos seres iguais perante as leis que nos asseguram a 
cidadania. Isso é AMAR”, finaliza a presidente.

Para entrar em contato com a entidade, há uma 
página no Facebook e o site:  www.amareagir.com
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Dia Nacional de Luta lembra 
desafios a serem vencidos

O 
dia 21 de setembro foi 
escolhido como o Dia 
Nacional de Luta da Pes-
soa com Deficiência pela 
proximidade com a prima-

vera, estação mais florida do ano, e por ser 
também o Dia da Árvore, que representa 
esperança e renascimento. A data foi insti-
tuída pela iniciativa de movimentos sociais 
em 1982, mas só foi oficializada em julho 
de 2005, pela Lei Nº 11.133.

Várias comemorações marcaram a data 
em diferentes cidades. Em Brasília/DF, o 
senador Romário cobrou a regulamenta-
ção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, sancionada em julho de 
2015, da qual foi relator. O prazo termina 
em janeiro de 2018 e, segundo ele, um 
dos pontos que precisam ser regulamen-
tados são os critérios e instrumentos da 
avaliação biopsicossocial. Com eles, as 
pessoas poderão ser avaliadas e reco-
nhecidas legalmente como pessoas com 
deficiência para que possam ter acesso ao 

que é previsto na lei. “Até quando as pes-
soas com deficiência terão de mendigar 
por seus direitos ? É possível termos uma 
lei que não pode ser usufruída pelo fato 
de que os órgãos responsáveis não con-
seguem criar os mecanismos necessários 
para colocá-la em prática ?”,  questionou 
o senador.

Para ele, outra questão preocupante 
é a da curatela. Pela Lei, a pessoa com 
deficiência é encarada como um sujeito 
com plena capacidade legal, garantindo 

que ela decida sobre a sua própria vida, 
diferente do que diz o Novo Código de 
Processo Civil sancionado. 
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O senador Paulo Paim (PT/RS), autor 

do primeiro projeto do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, também saudou a data. 
Ele afirmou que a Lei Brasileira de Inclu-
são muda a forma como o restante da 
sociedade se relaciona com as pessoas 
com deficiência. Ele afirmou que é preciso 
enxergar a todos para construir uma so-
ciedade plural e inclusiva e disse acreditar 
que o fundamental agora é colocar a Lei 
Brasileira de Inclusão em prática. “São 
as nossas atitudes que devem mudar, 
que precisam se abrir para o outro, para 
aqueles que têm necessidades diferentes 
daquelas consideradas nossas, para aque-

comemoração

grupoab.com.br/honda D E S D E  1 9 6 8

Minha escolha faz a diferença no trânsito.* Preço refere-se ao modelo Fit Personal.Foto meramente ilustrativa.

A partir de  

R$52.479,81

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

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

 N O V O
FIT PERSONAL 

C
ré

di
to

: G
er

al
do

 M
ag

el
a 

– 
Ag

ên
ci

a 
Se

na
do

C
ré

di
to

: J
ef

fe
rs

on
 R

ud
y 

– 
Ag

ên
ci

a 
Se

na
do



comemoração

les que não enquadram num modelo padrão e utópico do dito 
ser humano”, afirmou o senador.

Na Câmara dos Deputados, no dia 20, foi entregue o tradi-
cional Prêmio Brasil Mais Inclusão, homenagem a empresas, 
entidades e personalidades que se destacaram no segmento. 
Entre os vencedores, estão a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Belo Horizonte (APAE-BH) 
e o Instituto de Educação e Reabilitação de 
Cegos do Rio Grande do Norte.

Um dos homenageados, Antônio Vitor 
Gomes Leitão, secretário-executivo do Con-
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Distrito Federal, que é 
cego, disse que não adianta o Brasil possuir 
leis avançadas se não as colocar em prática. 
“Qual dos Três Poderes que se dizem repu-
blicanos conseguiu cumprir a cota de empregabilidade para as 
pessoas com deficiência ? Qual das empresas privadas também 
conseguiu cumprir ?”, questionou.

Ainda em Brasília, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, 
em parceria com outras instituições, nos dias 20 e 21, o seminário 
internacional “Acessibilidade e Inclusão: Expressão da Cidadania”. O 
objetivo foi discutir sobre as diversas barreiras que comprometem 
o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência, além 
de debater a promoção da igualdade de oportunidades, com vistas 

à efetiva inclusão social. Entre os palestrantes, a professora univer-
sitária e médica Izabel Loureiro Maior falou sobre o preconceito 
e a discriminação, que ainda são barreiras para as pessoas com 
deficiência e criam obstáculos como a falta de oportunidades no 
mercado de trabalho e o acesso à educação formal, apesar das 
políticas de reservas de vagas destinadas a esse grupo minoritário. 

Segundo ela, enquanto o preconceito é 
“mais fácil” de ser eliminado, por resultar 
da falta da informação, a discriminação é 
um traço de opressão.

A deputada Rosinha da ADEFAL rece-
beu do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA), Conselho Regional 
(CREA) e a Mútua, também organizadores 
do evento, o troféu “Engenharia Acessível” 
pela sua trajetória de luta pela causa e em 

reconhecimento por sua atuação em defesa e promoção dos 
direitos da pessoa com deficiência. “Sinto-me honrada com a 
homenagem e reafirmo meu compromisso de continuar lutando 
por um Brasil inclusivo, mais justo e igualitário”, afirmou Rosinha. 
Em sua palestra, a deputada falou sobre “Políticas públicas para 
a pessoa com deficiência”, explicando sobre as diferenças sociais 
e como esse fator dificulta a inclusão social. Segundo dados da 
OMS, cerca de 80% das deficiências têm causas associadas à 
pobreza e às baixas condições de vida.
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CCR

U
ma das queixas mais fre-
quentes das empresas, 
quando confrontadas com 
a Lei de Cotas, que as obri-
ga a terem um percentu-

al de trabalhadores com deficiência em 
seus quadros, dependendo do número 
total de funcionários, é que o mercado 
não oferece pessoal capacitado para as 
funções disponíveis. “Acreditamos que 
o grande erro delas é não 
investir no desenvolvimento 
desses profissionais e en-
tender que precisam ser es-
timulados, cobrados e terem 
acesso às oportunidades, 
como todos os colaborado-
res da companhia”, afirma 
Antônio Linhares, diretor 
de Desenvolvimento Empre-

 trabalho

empresa investe no desenvolvimento de seus funcionários

sarial do grupo CCR, que tem atuação 
nos segmentos de concessão de rodovias, 
mobilidade urbana, aeroportos e serviços.

Fundado em 1999, o grupo criou, em 
2015, o “Programa de Inclusão de Pessoas 
com Deficiência”, com o objetivo de pro-
mover um espaço para esses profissionais. 
“O respeito às diferenças e o compromis-
so com oportunidades de desenvolvimen-
to para todos é um dos princípios básicos 

do Grupo CCR”, lembra 
o diretor.

Atualmente, o grupo 
tem 344 funcionários 
com deficiência, sen-
do 118 mulheres. No 
Grupo de Análise e 
Gestão são 22, sendo 
o restante integrantes 
do Grupo de Prestação 

de Serviços. Apesar do Programa instituído 
como tal ser recente, 41 deles têm mais 
de 10 anos na companhia, sendo que 42 
têm ensino superior completo. Por tipo de 
deficiência são 69,05 % física, 13,95 % 
visual, 12,59 % auditiva, 0,68 % mental 
e 3,74 % são reabilitados.

Na Diretoria de Desenvolvimento Em-
presarial, a área de Gestão de Pessoas 
trabalha para o recrutamento, seleção, 
treinamento e desenvolvimento desses 
funcionários ao longo de toda a carreira 
deles na companhia.  “Fazemos parte de 
associações e entidades do mercado que 
contam com preocupações similares às 
vivenciadas pelo Grupo CCR, buscando 
aprimorar nossas práticas, ampliar nossos 
horizontes e garantir uma gestão eficiente, 
moderna e alinhada aos desafios do mer-
cado”, diz Linhares.



 trabalho

O diretor não deixa de reconhecer que há uma carência 
desses profissionais: “Vemos que, em nosso país, a educação 
e a formação deles fica sob responsabilidade das empresas e 
localizar pessoas que tenham interesse em fazer parte de uma 
empresa ainda é difícil. Por isso, procuramos sempre investir 
em comunicação, divulgação e estar próximo das unidades ou 
escolas que nos ajudem a reforçar o convite para fazer parte 
do Grupo CCR”.

Uma vez contratados, esses funcionários, como todos os 
outros, passam por contínuos processos de capacitação, treina-
mento e desenvolvimento. Uma das ferramentas de capacitação, 
por exemplo, é o ensino à distância. Os locais de trabalho tam-
bém são acessíveis, garante Linhares, as adaptações necessárias 
para garantir acesso são incluídas obras gerais das unidades, no 
mesmo orçamento.

O ponto de vista dos funcionários

“Acredito que o fato de alguém ter uma deficiência não 
deva diferenciar suas oportunidades. Todos devem concorrer 
em base de igualdade, sendo escolhidos por sua capacidade 
e competência, e não por qualquer outra característica”, afirma 
a agente administrativa Jaqueline Florêncio da Silva, que 

trabalha há cinco na CCR ViaOeste. Com fêmur curto congênito 
(encurtamento de fêmur), ela considera que, apesar da inclusão 
no país ser cada vez mais difundida, todas as questões ligadas 
ao tema são muito burocráticas, especialmente no quesito de 
obtenção de direitos.

“Minha maior dificuldade foi após fazer minha primeira ci-
rurgia, aos 10 anos”, lembra Jaqueline. “Precisei ficar afastada 
da escola por um ano e fazer as aulas em casa. Quando voltei, 
utilizei a cadeira de rodas por cerca de um ano e senti muitos 
problemas na questão da acessibilidade. Na época, por volta de 
2007, a escola que frequentei, em Alumínio/SP, ainda não estava 
preparada para lidar com este tipo de situação. Não cheguei a 
sofrer discriminação, somente a falta de preparo, especialmente 
nos quesitos banheiros e escadas. Hoje em dia, apesar de ainda 
ter alguma limitação na mobilidade, percebi que, no geral, a situ-

ação melhorou. Os prédios estão mais preparados e o conceito 
de mobilidade para todos é mais difundido”, acredita.

Marco Aurélio de Barros Santos usa cadeira de rodas 

desde que sofreu um acidente, aos 18 anos de idade. Ele está 
na CCR AutoBan desde 2009, na área de gestão de pessoal, 
inclusive para recrutamento e seleção para pessoas com defici-
ência. “O país já evoluiu muito comparado há 15 ou 20 anos. 
Porém, ainda caminhamos a pequeninos passos, pelo fato de ser 
também uma questão cultural do nosso país. Até pouco tempo 
as pessoas achavam que o deficiente tinha que ficar dentro 
de casa. Hoje buscamos essa igualdade no convívio social e 
profissional”, afirma.

Para ele, algumas empresas só pensam na questão do cum-
primento da Lei de Cotas como uma obrigação, realizando o 
pagamento de multas no lugar de contratar essas pessoas e 
promover a Inclusão. “Atualmente faço parte da equipe de Gestão 
de Pessoas, na qual buscamos esses profissionais, procurando 
adequar o candidato na função que não o prejudique, para que 
ele possa desenvolver seu trabalho com qualidade” finaliza.

Sem a mão direita devido a uma deficiência congênita,  
Fernanda Bianca de Oliveira trabalha na CCR RodoNorte, 

desde 2015, na área de interação com o cliente (Centro de 
Controle Operacional – Agente de Monitoramento). Sobre inclu-
são e acessibilidade no Brasil, ela considera que essas questões 
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A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou, em final de agosto último, o 
Projeto de Lei Nº1546/2017, proposto pelo Poder Executivo, que prevê a concessão de 
horário especial para servidores públicos do Estado que tenham filhos ou dependentes 
com deficiência. A proposta, que recebeu 35 votos favoráveis, garante jornada de tra-
balho reduzida para até 20 horas semanais, sem diminuição de salário ou necessidade 
de compensação. A lei foi assinada pelo governador pernambucano, Paulo Câmara, 
em setembro. A iniciativa de implantação da norma no Estado surgiu há cerca de um 
ano na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-PE). “Esse projeto é uma grande conquista das pessoas que têm 
filhos com deficiência”, afirmou a deputada Terezinha Nunes (PSDB), coordenadora 
da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. A redução da jornada 
pode acontecer em dias consecutivos ou intercalados. A ausência do trabalho em dia 
específico durante a semana também é possível. A exigência é que a jornada mínima 
de quatro horas diárias ou 20 horas semanais seja cumprida. Os servidores com filhos 
ou dependentes com deficiência devem comprovar a condição da pessoa no setor 
de Recursos Humanos do órgão em que trabalha, que vai analisar o caso e combinar 
como ocorrerá a flexibilização da jornada. Ela é permitida em até 50%, sem que haja 
prejuízo na remuneração. Em outros estados, como o Paraná, já há essa flexibilidade 
desde 2015. Em dezembro de 2016, foi sancionada a Lei 13.370/2016 que assegura 
o cumprimento de jornada de trabalho reduzida para o servidor público federal que 
tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. A legislação já assegurava o 
horário especial, sem a necessidade de compensação, ao servidor com deficiência.

Pernambuco flexibiliza horário para servidores públicos

 trabalho

estão melhorando, principalmente nos últimos anos. “É claro que ainda tem muita 
coisa para se pensar, para evoluir, mas as pessoas com deficiência estão ganhando 
mais oportunidades e isso já é um avanço”, considera.

Pessoalmente, ela conta que nunca teve problema com discriminação na infância 
em Imbituva/PR, foi se adaptando, aprendendo aos poucos e fazendo tudo dentro das 
limitações que tinha: “O pessoal se preocupava bastante com isso, lembro de muitas 
atividades na escola sobre o assunto”.

Em termos de trabalho, ela considera que hoje há mais canais de divulgação sobre 
as vagas de emprego disponíveis. “Está mais acessível, com a Agência do Trabalhador 
e as próprias agências particulares e também por conta da legislação”, finaliza.

Exposição Nirvana com 
acessibilidade para cegos

A mostra é especial para os fãs da 
banda norte-americana de rock, que teve 
entre seus membros o lendário vocalis-
ta e guitarrista Kurt Cobain. Formada em 
Aberdeen no ano de 1987, teve grande 
sucesso em meio ao movimento grunge 
de Seattle, mas acabou tragicamente com 
o suicídio de seu maior astro, em 1994. A 
história do grupo está na exposição “Nir-
vana: Taking Punk to he Masses”, da série 
Samsung Rock Exhibition, em cartaz até 
12 de dezembro no Pavilhão da Bienal, na 
capital paulista (Parque do Ibirapuera). A 
mostra já foi vista por mais de 3 milhões 
de visitantes ao longo de 6 anos em car-
taz em Seattle e é uma parceria entre a 
Samsung e o Ministério da Cultura com 
realização do Instituto Dançar. Para cegos 
ou visitantes com baixa visão, a exposição 
conta com aplicativo para smartphones 
com áudio explicativo, o “Audioguia – 
Rock Exhibition”, uma audiodescrição da 
exposição. O aplicativo pode ser baixado 
gratuitamente por meio do Google Play 
ou da App Store, para aparelhos Android e 
iOS. Na primeira parte, há instruções sobre 
o uso para um melhor aproveitamento do 
visitante. Em seguida, os áudios são lista-
dos em sequência para que as pessoas 
possam percorrer toda a exposição, desde 
a entrada principal até a saída do local, 
com explicação total das peças exibidas 
e o contexto em que elas se apresentam. 
A ferramenta contém, ainda, informações 
de como chegar e contato para caso de 
dúvidas. Os visitantes têm à disposição 
mais de 200 peças entre instrumentos 
icônicos, fotos, vídeos, depoimentos, ál-
buns, objetos pessoais e cartazes, desde 
a origem do grupo até as grandes turnês 
internacionais.

notas
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 A Clínica Segunda Geração foi uma 
das primeiras a serem habilitadas 
pelo DETRAN, para atendimento às 

pessoas com deficiência
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Desafios da inclusão em empresas públicas

E
m Setembro de 2017, a notícia de que a Caixa 
Econômica Federal (CEF) foi autuada pelo Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT) em R$ 1 milhão de 
reais repercutiu entre os grupos que trabalham com 
inclusão de pessoas com deficiência. 

Por descumprimento do art. 93 da Lei 8.213/91 (que determina 
que empresas com mais de mil empregados tenham, no mínimo, 
5% das vagas ocupadas por essas pessoas), a juíza Maria Socorro 
de Souza Lobo, da 7ª Vara do Trabalho de Brasília, aceitou a ação 
civil pública movida pelo MPT. De acordo com a sentença, o banco 
terá que dar prioridade aos aprovados no concurso público de 
2014 para cumprir a cota e pagar indenização de R$ 1 milhão por 
danos morais coletivos, além de pagar multa diária de R$ 10 mil, 
caso descumpra a sentença. 

Assim como a CEF, creio que quase todas as grandes empresas 
públicas (acima de 1 mil funcionários), em todos os poderes da 
República, não possuem suas cotas de pessoas com deficiência 
preenchidas. Existem muitas falhas que contribuem para essa falta 
de resultado: falta de fiscalização, de compromisso nas contratações 
via concurso público, de alternativas jurídicas para facilitar a abertura 
de novos concursos específicos para preenchimento das cotas, ou 
até novas leis que permitam contratações diretas sem concurso, 
por exemplo, para fins de cumprimento da Lei de Cotas.

Vejo ainda o desconhecimento de eventuais servidores públicos 
que já possuem deficiência, mas ainda não se identificaram ou não 
quiseram ser enquadrados na Lei de Cotas por medo de que esse 
“rótulo” prejudique sua ascensão profissional. Isso sem contar o 
despreparo de grande parte dos médicos que fazem as avaliações 
admissionais e os exames periódicos, entre outros, para a devida 
análise, identificação de deficiência e promoção da acessibilidade.

Isso se tornou ainda mais complexo quando a economia en-
colhe, resultando em demissões e, ao mesmo tempo, aperfeiço-
amento dos processos internos, ampliando a produtividade de 
cada pessoa e diminuindo a necessidade de novas contratações. 
Também temos que lembrar que a contratação já deveria ter acon-
tecido, uma vez que a lei de cotas é de 1991 e muitos concursos 
públicos aconteceram.

Com isso, a CEF se torna apenas um exemplo da realidade da 
inclusão nas empresas públicas. Mas como resolver esse desafio ? 
Com um programa de inclusão realmente atuante, trabalhando em 
rede com legislativo, executivo e MPT, de forma consistente e autô-
noma (orçamento próprio) por alguns anos até que a quantidade 
e qualidade da inclusão seja uma realidade e olhando o cenário 
inteiro, ou seja, a empresa, seus funcionários internos e o real 
impacto externo que essa empresa pode ou já causa prol inclusão.

Os valores resultantes da punição (multas), por exemplo, pode-
riam ser obrigatoriamente aplicados nos programas que resultem 
nessa inclusão e benefício, forçando as “diretorias” a priorizar esse 
tema, muitas vezes menosprezados, até que uma ação grande o 
suficiente cause o devido impacto, tornando o tema prioritário.

Mais ainda, os valores não podem ser aplicados apenas interna-
mente mas para projetos que irão beneficiar toda a comunidade. 
O dinheiro para as ações internas deve ser parte regular e anual 
da divisão do orçamento institucional.

O MPT deve considerar os prazos ou obrigar a abertura de no-
vos concursos, assim como considerar para o cálculo dos prazos 
para o cumprimento das contratações, fatores como o impacto 
da empresa na promoção de programas de inclusão nas comu-
nidades onde está.

A CEF, por exemplo, possui um programa muito atuante cha-
mado “Programa Caixa de Diversidade” onde são fomentadas 
ações e soluções de múltiplas naturezas. Mesmo com pessoas 
dedicadas ao tema, o desafio de ter 5 % desses funcionários em 
um universo de cerca de 90 mil pessoas se torna complexo quando 
o ingresso deles se faz por concurso público. A CEF também é a 
principal patrocinadora de atletas paralímpicos (com algum tipo 
de deficiência) e tantos outros projetos que resultam em inclusão. 
Além de todos os seus 90 mil funcionários, ela também gera 
oportunidades para cerca de 10 mil jovens aprendizes e estagiários 
começarem uma carreira. Por que não parte desses, também com 
algum tipo de deficiência ?

Claro que patrocínios ou contratação de estagiários e aprendizes 
não substitui a necessidade de contratação no atual quadro ativo 
de funcionários, mas o cenário todo da empresa em relação a 
essas pessoas deve ser considerado. Imagina se o valor de multa 
em R$ 1 milhão da lei de cotas resultar no corte em 1 milhão nos 
patrocínios paralímpicos ? Os danos morais apontados pelo MTP 
que deveriam ser reparados pela multa seriam ampliados, se um 
projeto maior não for criado.

Concluo dizendo que mais que a multa, quero ver o resultado 
desse processo de fiscalização se tornando um projeto de inclusão 
sem precedentes no Brasil, com o MPT garantindo seu andamento 
e recursos para seguir.



O município de Arambaré/RS, com 
aproximadamente 4,5 mil habitantes, 
está a 128 Km de Porto Alegre/RS (128 
km). Ele pertence à chamada região da 
Costa Doce gaúcha, à beira da Laguna 
dos Patos. No verão a cidade desfruta 
do agito, ao som de música ao vivo na 
orla, com o maior e mais famoso car-
naval de rua da Costa Doce, Arambaré 
recebe milhares de turistas de todo 
estado. A economia local é baseada 
principalmente no turismo por sua hos-
pitalidade e beleza natural preservada, 
com aproximadamente 15 km de praia. 
Assim, o SEBRAE-RS em parceria com a 
Prefeitura de Arambaré, estão desenvol-
vendo um projeto conjunto para ativar o 
turismo acessível na cidade, incentivan-
do o turismo também fora das épocas 
de pico e transformando num futuro 
próximo, Arambaré na capital gaúcha 
do turismo acessível. A cidade já é co-
nhecida por ter lançado a primeira trilha 
acessível para pessoas com deficiências 
visuais, a Trilha dos Piquetes. Essa trilha 
faz parte das ações do Projeto Cos-
ta Doce Natureza - SEBRAE-RS e tem 
como Gestora, Jussara Argoud. A Costa 
Doce é formada por belíssimas praias 
de água doce. Pensando nisso, e por 
toda propensão para a acessibilidade de 
Arambaré, foi realizado lá nos dias 18 e 
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Arambaré/RS recebe Congresso de Turismo Acessível

19 de outubro, o Congresso de Turismo 
Acessível, que teve como tema: Bem 
Estar e Inclusão: Negócios Lucrativos. 
O diretor/editor da Revista Reação foi 
um dos palestrantes convidados pelo 
evento, que reuniu mais de 200 pesso-
as no auditório do centro de eventos da 
cidade, mobilizando os comerciantes e 
empresários locais e da região da Costa 
Doce, conscientizando-os sobre a im-
portância do atendimento adequado à 
grande fatia de mercado de turistas que 
são as pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida e seus familiares. 
A abertura do evento foi realizada pelo 
prefeito e grandes palestrantes gaúchos 
voltados à causa do turismo também 

participaram, como a vereadora cadei-
rante de Guaíba/RS, Fátima Garcia, e 
o presidente da ONG Caminhadores e 
do Conselho Estadual das PcD do RS, 
Rotechild Prestes.
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Prorrogada isenção de ICMS 
para compra de veículos !

O 
Convênio ICMS 38/12, 
que concede isenção do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
nas vendas de veículos 

destinados a pessoas com deficiência físi-
ca, visual, mental ou autista, foi prorrogado 
até 30/04/2019.

Inicialmente previsto para terminar em 
31/10/2017, o convênio foi discutido nas 
reuniões ordinárias do COMSEFAZ - Comitê 
Nacional dos Secretários de Fazenda dos 
estados e do DF e do CONFAZ - Conselho 
Nacional de Política Fazendária, em Brasí-
lia/DF, em 28 e 29 de setembro último.

No segundo dia do encontro, foi assi-
nado o Convênio Nº 127, que prorrogou 
vários outros, todos referentes a incentivos 
fiscais. Além da prorrogação, o convênio foi 
alterado para revogar a obrigatoriedade do 
comprador apresentar à repartição fiscal 
a que estiver vinculado, até o 15º dia útil 
da data da aquisição do veículo constante 
no documento fiscal de venda, cópia au-
tenticada da nota fiscal que documentou 
a aquisição do veículo. Também foi dada 
nova redação ao Laudo de Avaliação de 
Deficiência. 

Mais uma vez, a reivindicação de au-
mento do teto de R$ 70 mil para que o 
veículo receba o benefício, antiga reivindi-
cação do segmento, não entrou na pauta 
de discussões.

“É preciso rever esse valor. Em 2009 
quando esse valor passou a vigorar, con-
templava uma gama enorme de modelos, 
dando chance à pessoa com deficiência, 
como consumidor, escolher o modelo e 
a marca que lhes eram mais convenien-
tes e mais úteis para suas necessidades. 
Prorrogando esse mesmo valor até 2019, 

veículos e adaptações

Mas teto de R$ 70 mil continua...

serão 10 anos de estagnação do valor teto 
do benefício. Hoje, com R$ 70 mil o con-
sumidor com deficiência já fica restrito a 
poucos modelos que podem atende-lo, 
pois praticamente todos necessitam de 
veículos automáticos. Se o CONFAZ aten-
der nossas reivindicações, que são apenas 
para que o valor seja corrigido pelos índices 
inflacionários de 2009 até os dias atuais, 
o órgão estará fazendo justiça com o seg-
mento e não beneficiando uma categoria 
de cidadãos. Até por uma questão de se-
gurança, hoje com a tecnologia embarcada 
nos automóveis, os carros acima de R$ 70 
mil apresentam muito mais itens do que 
os dentro do limite da isenção. Os con-
sumidores com deficiência também tem 

direito a esses itens de segurança como 
qualquer cidadão. Não é justo manter o 
valor no patamar em que está hoje, apesar 
de reconhecermos ser uma vitória a ma-
nutenção do direito até 2019, haja visto a 
situação fiscal pela qual atravessa hoje o 
Brasil”, comenta Rodrigo Rosso, presidente 
da ABRIDEF, associação patronal do setor 
da pessoa com deficiência e que mantém 
uma Comissão de Automóveis.

São Paulo

O governo do Estado de São Pau-
lo regulamentou, em 09/10, a lei Nº 
16.498/2017, que amplia a isenção do 
pagamento de IPVA (Imposto sobre a Pro-
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priedade de Veículos Automotores) e ICMS 
e a estende para aquisição de automóveis 
utilizados para transporte de pessoas com 

deficiência física, visual, mental severa 
ou profunda e autistas e para pessoas 
com deficiência. O benefício era restrito a 
pessoas com deficiências físicas. O tutor 
ou responsável pelo transporte do be-
neficiário agora também pode solicitar a 
isenção. O pedido de isenção de IPVA para 
veículos novos deve ser feito em até 30 
dias contados a partir da data de emissão 
da Nota Fiscal Eletrônica de aquisição. Para 
usados, a solicitação deve ser realizada 
antes da data do fato gerador do imposto 
– ou seja, para usufruir da isenção de IPVA 
em 2018 o pedido deve ser realizado até 
31 de dezembro de 2017. 

Outra novidade é a criação, pela Secre-
taria da Fazenda, do Sistema de Controle 
de Pedidos Fiscais para Veículos Automo-
tores, em operação a partir de 17/10 na 
Internet, no portal da Secretaria www.
fazenda.sp.gov.br. Por ele, será possível 
fazer o pedido de isenção do ICMS e 
IPVA, sem necessidade do deslocamento 
físico do solicitante.

“Essa nova forma de solicitação da 
isenção pela Internet, num primeiro mo-
mento pode parecer um facilitador... po-
rém, isso abre uma enorme propensão 
para fraudes. Como o técnico da receita 
vai verificar a autenticidade de um docu-
mento escaneado e enviado pela Internet 
? Se hoje as fraudes já existem – seria 
hipocrisia achar que não – imaginem com 
documentos e laudos médicos encami-
nhados por foto ou escaneados ? Se a 
ideia do governo é estancar as fraudes, 
esse certamente não é o caminho mais 
correto a se tomar no caso do benefício 
para isenção para pessoa com deficiência. 
Estou certo que em breve esse proce-
dimento terá que ser e vai ser revisto”, 
afirma Rosso.

Neymar é embaixador da boa vontade

A mais nova função do jogador de futebol brasileiro, atualmente no 
Paris Saint-Germain, é “embaixador da boa vontade” da entidade de 
assistência a pessoas com deficiências físicas e vítimas de conflitos e 
catástrofes naturais “Handicap International”. Ele foi apresentado em 
15 de agosto, na Place des Nations, em Genebra (Suíça), e prometeu 
trabalhar para milhões de pessoas “menos visíveis” mas que merecem 
igualdade. Na ocasião, ele subiu no monumento Broken Chair, obra 
do artista suíço Daniel Berset, construída há 20 anos pela entidade, 
em frente à sede das Nações Unidas, com o objetivo de apelar pela 
proibição de minas terrestres. De lá, enviou uma mensagem pedindo 
a inclusão das pessoas com deficiência. A mensagem transformou-se, 
de forma simbólica, numa bola.

Vestindo uma camiseta preta da entidade com os dizeres “Conserte 
Vidas”, Neymar agradeceu pelo que a Handicap faz pelos menos vi-
síveis do mundo para que eles “se tornem mais visíveis”. Dizendo-se 
muito feliz com o cargo de novo embaixador, ele afirmou que espera 
uma parceria de sucesso e que, juntos, consigam ajudar um grande 
número de pessoas: “Milhões querem seus direitos, querem ser mais 
bem tratados. É para isso que estamos aqui, esse é o nosso objeti-
vo”. Primeiro embaixador internacional da Handicap, Neymar ainda 
manifestou o desejo de visitar locais onde a ONG está engajada para 
ver os projetos em andamento. Em outubro de 2016, ele já tinha 
apresentado o seu apoio em relação às atividades da entidade no 
Haiti, após os desastres causados pelo furacão Matthew. A instituição 
de caridade foi fundada em 1982 para ajudar seis mil refugiados 
do Camboja que perderam membros. Em 1992, participou também 
do estabelecimento da Campanha Internacional para Proibir Minas 
Terrestres (ICBL, na sigla em inglês), que recebeu o Prêmio Nobel 
da Paz. “O que as pessoas podem não perceber é que, além deste 
esportista excepcional, é claro que existe uma consciência e uma voz”, 
disse Manuel Patrouillard, diretor-gerente da Handicap International. 
“Uma voz que Neymar Jr. decidiu colocar a serviço dos outros, es-
pecificamente os mais vulneráveis para os quais nossa organização 
trabalha”, disse.
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Primeiro trator adaptado do Brasil

T
udo foi uma iniciativa da es-
tudante Ceziane Leite Soares 
que, pesquisando algo para 
seu TCC - trabalho de con-
clusão de curso da faculdade, 

viu um vídeo meu no Youtube dirigindo 
um trator - https://www.youtube.com/
watch?v=hEYEV5imaEg - e entrou em 
contato comigo. Ela comentou do seu 
projeto na escola de Agronomia, do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Espírito Santo (IFES), de fazer 
uma adaptação para facilitar o embarque 
de pessoas com deficiência num equipa-
mento pesado, e ela conseguiu fazer seu 
TCC sobre o assunto e também o apoio 
necessário para colocar sua ideia em prá-
tica. “A ideia deste projeto se desenvolveu 
a partir do momento que percebi que a 
comunidade rural não está adaptada ao 
público de pessoas com deficiências, e 
também porque o meu orientador Elcio 
das Graça Lacerda tem recebido alunos 
com dificuldades de locomoção em aulas 
práticas de Mecanização Agrícola. Quan-
do apresentei a proposta em outubro de 
2015, ele aceitou realizar este projeto de 
pesquisa, sempre incentivando, orientado 
e trazendo novidades enriquecendo ainda 
mais a ideia”, conta a aluna.

É incrível que pessoas batalham em prol 
do apoio às PcD, ainda mais uma jovem 
como ela que fez seu TCC e seguiu em 
frente em busca de apoio até conseguir 
realiza-lo na prática. Agora pronto, espe-
ramos que logo estejam por todo o Brasil 
os tratores adaptados, que com certeza 
vão dar oportunidade a muita gente. “No 
Brasil não existem publicações e estudos 
sobre esta área. Dados parecidos encontrei 
apenas nos Estados Unidos, mas minha 
vontade de estabelecer essa inovação era 
maior e com muita pesquisa, dedicação e 
a parceria do meu orientador e do chefe de 
manutenções do Campus Luiz Freitas Neto, 
consegui desenvolver o projeto, tornando o 
único trator adaptado para cadeirantes no 
Brasil”, relata orgulhosa Ceziane.

novidade

Conversei com o Gedalios Pinheiro da 
Silva, que dirigiu o trator adaptado. “Foi mi-
nha primeira vez e gostei de fazer as ma-
nobras e digo que existe a possibilidade de 
uma pessoa com deficiência trabalhar com 
essas máquinas ! Depende da adaptação 
e reabilitação de cada pessoa !”, afirma o 
tratorista com deficiência. “Acredito que os 
benefícios não serão somente para as pes-
soas que sofreram algum tipo de acidente 
de trabalho e ficaram impossibilitadas de 
trabalhar devido às sequelas deixadas pe-
los traumas físicos, mas também as que 

por Hermes Oliveira

Hermes Oliveira
é cadeirante, foi piloto de Parakart 
e colunista da Revista Reação, 
hoje mora no interior do Paraná.

nasceram com deficiência motora pode-
rão ser inseridas no mercado de trabalho 
rural ou urbanos”, finaliza Gedalios.

Portanto é bom fazer algum treinamen-
to antes de trabalhar com as máquinas 
agrícolas que são lentas, pesadas e podem 
causar acidentes.

Ceziane Leite Soares, Gedalios Pinheiro da Silva, 
Campus Luiz Freitas Neto, Elcio das Graça Lacerda.
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Universidade pernambucana 
investe em projeto de circo social

A
crobacias de solo, equilíbrio 
no arame e cilindro chinês, 
malabares com bolinhas, 
claves, aro, swing, diabolô e 
double stick. Tudo isso faz 

parte do treinamento do projeto “Circo So-
cial” do Centro Universitário Maurício de 
Nassau (UNINASSAU), em sua unidade 
de Recife/PE. Destinado a pessoas com 
Síndrome de Down e deficiência intelectual, 
os participantes também fazem aulas de 
balé clássico, consideradas um importante 
instrumento de suporte e preparo do corpo 
para o desenvolvimento das outras ativida-
des. “A Uninassau, como uma instituição de 
educação, acredita que qualquer pessoa 
pode alcançar seu desenvolvimento cog-

nitivo e físico quando 
estimulada”, expli-
ca Sérgio Murilo  
Júnior, coordenador 
de Responsabilidade 
Social do Grupo Ser 
Educacional. A primei-
ra turma começou 
em 2014 e surgiu de 
uma preocupação 
com a questão das 

pessoas com deficiência, passando a inte-
grar as ações já realizadas com o segmento.

Agora em 2017 está em curso a quarta 
turma do projeto, que contempla também 
os familiares dos participantes, através de 
encontros de grupo, acompanhados pelos 
alunos do curso de psicologia, que têm 
como objetivo proporcionar um espaço de 
acolhida e escuta para as mães e pais para 
que possam compartilhar suas experiências.

No momento, são 17 participantes das 
oficinas que trabalham a agilidade, confian-
ça, concentração e envolvimento, além do 
reflexo, percepção do espaço, coordenação 
motora e a consciência corporal. A partir 
das atividades, surgiu o número “Amor de 
palhaço, coração em pedaços”, encenado 
por oito integrantes, que já foi apresentado 

social

em diversos locais, como a Câmara de Ve-
readores, o Domingo na Arena, o Recife de 
Coração, entre outros, sempre com muita 
aceitação por parte do público.

O projeto foi contemplado com o Prêmio 
Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo 
2013/2014, na Categoria Formação; em 
2015, acabou selecionado para receber  fi-
nanciamento do DAP no ciclo 2015/2016, 
um programa flexível de pequenos financia-
mentos oferecido pelo Governo da Austrália 
e gerenciado pelo Ministério de Relações 
Exteriores daquele país. Em 2016, o Minis-
tério da Cultura autorizou o projeto a realizar 
captação de recursos pela Lei Federal de 
número 8.313/1991, conhecida por Lei 
Rouanet, e o decreto 5.761/2006, que a re-
gulamenta. No momento estão em fase de 
captação, o que permitirá um aumento no 
número de turmas e ampliação de ações.

O coordenador lembra que, consideran-
do o seu papel social, a UNINASSAU tem 
desenvolvido inúmeras ações na área de 
inclusão, como a Praia sem Barreiras, Bike 
sem Barreiras, Chef Social, Mãos Livres, Cal-
çada Sensorial, Adoção de Calçadas e Ter-
mômetro dos Transplantes. “As atividades 
realizadas alcançaram um reconhecimento 
internacional, garantindo à entidade, por meio 
do Instituto Ser Educacional, uma cadeira 
cativa na Convenção dos Estados Partes da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Este 
credenciamento foi aprovado por consenso 
durante a 10ª Conferência dos Estados Partes 
da Convenção da Pessoa com Deficiência, 
realizada em Nova York, Estados Unidos, de 
13 a 15 de junho”, afirma Júnior.

As inscrições para participação no Circo 
Social são realizadas por meio de um ca-
dastro de reserva. As vagas são limitadas e 
os interessados podem entrar em contato 
com a UNINASSAU, deixar nome e telefone 
para que sejam informados da abertura de 
novas vagas. O Projeto é gratuito, e funcio-
na às quartas e sextas, de 14h às 17h, no 
bairro da Boa Vista, centro de Recife. 
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Projeto pernambucano leva
“cão doutor” para a escola

B
olinha de Pelo” é o nome do 
projeto da rede municipal 
de educação de Olinda/PE. 
O Golden Retriever Max Sil-
va Sena dá expediente na 

Sala de Recurso Multifuncional do Centro 
Integrado de Atenção à Criança Professora 
Norma Coelho (CAIC), no bairro Peixinhos, 
a cada 15 dias, uma vez pela manhã e 
outra à tarde. As atividades podem ser 
individuais ou coletivas e acontecem no 
contraturno da sala regular, tendo duração 
de 50 minutos.

Neste ano, estão sendo atendidos cerca 
de 25 estudantes mas o projeto deve se 
estender a todos os alunos que frequen-
tam as Salas de Recursos Multifuncionais 
da rede. A irmã de Max, Mel, está sendo 
treinada e deve começar a participar em 
2018. A ideia é ter pelo menos quatro 
cães exercendo esse tipo de trabalho. 
Atualmente, há mais de 800 alunos com 
deficiência na rede municipal. “O Bolinha 
de Pelo tem como objetivo desenvolver 
um trabalho multidisciplinar através da 
cinoterapia, utilizando Max como media-
dor de todo o processo, contribuindo para 
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estimulação das capacidades físicas, cog-
nitivas, sociais e funcionais necessárias 
para a melhoria da aprendizagem, bem 
como melhorar a interação dos estudan-
tes com deficiência aos diferentes sujei-
tos e nas diversas atividades cotidianas. 
É um projeto pioneiro em escolas de 
Pernambuco”, conta a chefe da Divisão 
de Inclusão Educacional da Secretaria 
Executiva de Programa e Políticas Edu-
cacionais de Olinda, Cássia Leoncio, 

psicopedagoga e professora da rede há 
mais de 15 anos.  

Antes de começar na nova função, Max 
já era um “cão doutor”, desde junho de 
2016, treinado pelo Kennel Club de Per-
nambuco, que desenvolve um trabalho 
com cães em hospitais, casas de repouso 
e ONGs. Cássia conta que a ideia surgiu 
quando Max ajudou na recuperação dela 
de uma necrose na cabeça do fêmur, des-
coberta quando os dois “trombaram” em 
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uma brincadeira na praia que a fez romper 
o menisco da perna direita. Nas muitas 
sessões de fisioterapia que precisou fazer, 
além de uma cirurgia, Max foi um compa-
nheiro fiel: “Ele esperava a fisioterapeuta, 
interagia ou ficava sempre ao meu lado. 
As vezes colocava a patinha na almofada 
dos exercícios. Ela registrou algumas vezes 
com foto e brincava dizendo que ele era 
seu ajudante”, lembra a professora.

Quando ela voltou a trabalhar, depois de 
um ano, considerou que Max poderia ajudar 
também os alunos das Salas Multifuncionais. 
Começou a pesquisar sobre cinoterapia e 
sobre Atividade Assistida Educacional (AEE). 
“Me apaixonei pelo tema, escolhi o nome 
do projeto pelas características de Max, que 
parecia uma bolinha de pelo quando bebê 
e, também, por conta de um livro da escri-
tora Socorro Miranda chamado Bolinha de 
Pelo, que conta a história de um cão guia. 
Achei o nome alegre e fácil dos estudantes 
assimilarem”, conta Cássia.

O projeto foi lançado em setembro de 
2016 e ela teve todo apoio das professoras 
Adriana Araújo, que trabalha no turno da 
manhã na Sala de Recursos Multifuncionais 
da escola e da professora Wanusa Xavier, 
no turno da tarde, mais o gestor Dierson 

Carvalho: “Eles abraçaram a ideia e nos 
acolheram de braços abertos, dando total 
apoio para iniciarmos os trabalhos”, lembra. 

Todo projeto é voluntário, não acarretan-
do nenhum custo para a Secretaria. A atual 
gestão municipal tem apoiado para que ela 
se aperfeiçoe. Em setembro, Cássia partici-
pou de um curso do Instituto Nacional de 
Ações e Terapias Assistidas por Animais 
(INATAA) em São Paulo e, em novembro, 
fará mais dois cursos pela Fundação Bo-
calan, de origem espanhola, também com 
sede na capital paulista, referência mundial 
no treinamento e adestramento de cães 
de assistência e formação de instrutores 
para este trabalho. A Prefeitura de Olinda 
liberou uma ajuda de custo para o curso. 

“Com apenas um ano de vivência com o 
projeto, os estudantes se mostram mais 
motivados e atentos às atividades, muitos 
melhoraram sua autoestima, entonação 
de voz, postura, respeito às regras, como 
também suas condições físicas e motoras”, 
avalia Cássia. “A cinoterapia é uma nova 
abordagem terapêutica que tem como di-
ferencial o uso de cães no tratamento físico, 
psíquico, emocional e educacional com 
pessoas com deficiência. A Terapia Assistida 
(TAA) é atualmente reconhecida em diver-
sos países do mundo sendo, comprovada-
mente, uma técnica útil na socialização, na 
psicoterapia, em tratamentos de pessoas 
com deficiência(s) e na diminuição da an-
siedade de várias causas”, finaliza.
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Quem não pode ir à escola 
também participa das aulas

G
raças à tecnologia, o 
garoto André Luiz Ven-
tura, com oito anos 
de idade, de Jaboatão 
dos Guararapes/PE, 

voltou a interagir com colegas e profes-
sora, de dentro da sala de sua casa. Diag-
nosticado com leucemia, que limitou sua 
mobilidade, tornando-o tetraplégico, a 
partir de maio de 2016 ele não foi mais 
à escola mas, desde o último mês de 
agosto, a situação mudou. “Ao chegarmos 
à casa dele, descobrimos que, além de 
querer continuar seus estudos, tinha o 
desejo de ser protagonista de sua pró-
pria aprendizagem a partir de produção 
de textos e resolução de problemas, e 
ficava triste quando o professor escrevia 
por ele, por não ter condições físicas para 
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realização dessas atividades”, conta Ivaneide Farias Dantas, 
secretaria de Educação do Município.

A solução do problema foi encontrada com o trabalho desen-
volvido pelo Instituto HandsFree de Tecnologias Assistivas, entidade 
sem fins lucrativos, lá mesmo de Jaboatão dos Guararapes (a 
Revista Reação fez matéria sobre o assunto na edição de novem-
bro/dezembro de 2015). O equipamento pode ser utilizado por 
qualquer pessoa que tenha movimentos de cabeça e pescoço pre-
servados. De acordo com Philippe Magno, diretor de Comunicação 
do Instituto, não foi necessária nenhuma adaptação específica: “O 
que precisamos criar foi o ambiente online onde o aluno assiste 
a aula e a estruturação física do projeto”, explicou. 

Na sala de aula foram instaladas duas câmeras, uma no início da 
sala filmando a professora e os alunos de frente e outra no fundo 
da sala filmando a turma de costas, para aumentar a sensação de 
imersão para o aluno. “Também instalamos uma TV no final da sala 
para que a imagem dele chegasse para o professor e seus colegas 
de classe. Além disso, a professora dá aula com um microfone para 
que o áudio chegue com perfeição para o aluno”, conta Magno.

Em casa, basicamente, o único equipamento necessário é um 
computador e um microfone, além do HandsFree para controlar o 
dispositivo. Com isso, ele acessa o sistema online e pode assistir a 
aula em tempo real, ouvindo e interagindo com a professora e seus 
colegas de classe. No sistema, aparecem as imagens das câmeras e, 
em uma área específica, tudo que é projetado e escrito no quadro 
aparece para o aluno. “Como o projeto ainda está no início, há um 
professor acompanhando o André para auxiliá-lo mas, em breve, 
nosso objetivo é que o aluno tenha total autonomia para assistir 
às aulas sem a necessidade de um 
professor fisicamente ao seu lado”, 
espera Magno.

Planos de expansão

Atualmente, há 1.300 estudan-
tes com deficiência matriculados 
na rede de ensino no município. A 
partir dessa experiência, a secretária 
Ivaneide acredita que outros 20 alu-

nos possam ser beneficiados. Será necessário um atestado médico 
especificando a necessidade do atendimento domiciliar que, aliás, 
é respaldado por Lei Federal, por meio da resolução Nº 02/2001, 
que determina: [...] os sistemas de ensino, devem organizar o aten-
dimento educacional especializado a alunos impossibilitados de 
frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique 
internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência 
prolongada em domicílio.

Foi firmado um contrato da Secretaria com o Instituto HandsFree 
por um ano e meio, pelo valor total de R$ 28 mil, podendo ser 
prorrogado. O primeiro aluno está aproveitando bem a experiência: 
“Percebemos avanços significativos no desenvolvimento integral 
dele. Está diretamente fazendo suas atividades, brinca com jogos 
digitais e interage de forma efetiva com todos”, conta a secretária. 
A mãe de André, Josilene Ventura, também atesta que a experi-
ência está sendo extremamente produtiva para a família: “André 
Luiz está muito feliz, pois sua vida mudou com relação à escola, 
está mais disposto e interessado pelas aulas. Sua relação com a 
família e o tratamento médico também mudou, se sente mais 
calmo e interativo”, afirma.  

Mesmo com tão pouco tempo, o Projeto recebeu, em 15 de 
setembro, o prêmio Desafio SECOP 2017, durante a 45ª edição 
do Seminário Nacional de Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (TIC) para a Gestão Pública (SECOP), realizada em Porto 
de Galinhas/PE. “O Projeto se mostrou extremamente acessível e 
replicável e nossa expectativa é que o maior número de municípios 
adotem para que possamos levar a educação para as crianças 
que necessitam”, espera Magno. Para ele, o “Home School” é 

um belo exemplo de que quando a 
iniciativa privada se une ao poder pú-
blico é possível gerar bons resultados, 
principalmente nas políticas públicas. 
“Queremos incluir ainda mais a ini-
ciativa privada buscando empresas 
que cumpram com seu papel social 
e patrocinem o projeto, retirando o 
custo do poder público e exercendo 
sua responsabilidade social”, finaliza 
Philippe Magno.
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Mobility & Show 2017

E
m sua terceira edição na capital paulis-
ta, realizada entre 15 e 17 de setembro 
no Campo de Marte, a “feira mãe das  
Mobility” - como é conhecida - mostrou 
um expressivo crescimento no número 

de expositores e visitantes. Se na primeira versão, no 
Autódromo de Interlagos, em 2015, foram 15 exposi-
tores, sendo destes, 5 montadoras de automóveis, e 
na ocasião cerca de 3 mil visitantes e apenas pouco 
mais de 900 test-drives, já para 2016 na primeira vez 
no Campo de Marte os números mais que dobraram. 
No ano passado, foram quase 6 mil visitantes, 15 
marcas de automóveis e 1943 test-drives, numa feira 
que contou com 36 expositores. 

Agora, em 2017, os números mostraram uma 
evolução ainda maior. Foram 44 expositores com 16 

especial

marcas de automóveis presentes, numa mostra que 
recebeu exatas 7.828 pessoas que visitaram e fizeram 
negócios no evento. O número de test-drives foi re-
corde absoluto: 2.484 neste ano em apenas 3 dias !!!

A montagem e o formato da feira também muda-
ram. No lugar de tendas individuais ao ar livre  para os 

Mais uma vez o evento cresceu e repetiu o sucesso de público 
e negócios, firmando-se como a grande referência no setor !
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expositores, como foi em 2016 
no mesmo local, a organização 
inovou e agradou. Este ano foi 
montada uma estrutura com 
apenas 2 grandes tendas de 
vão livre acopladas a um han-
gar já existente, formando assim 
um grande pavilhão, todo ele 
climatizado por conta do calor. 
Isso trouxe mais conforto para 
quem expunha seus produtos e 
serviços e para os visitantes. Até 
a praça de alimentação e a fila 
do credenciamento para o test-
-drive foram climatizadas. O for-
mato dos estandes padroniza-
dos também mudou em relação 
ao ano passado, seguindo os 
mesmos moldes da Mobility Rio 
e que também será aplicado na 
Mobility Nordeste em novembro 
próximo. Isso traz praticidade, 
simplicidade, beleza e objetivi-
dade ao evento, que tem por 
propósito proporcionar negócios 
para quem visita e quem expõe. 
“Essa é a grande fórmula do su-
cesso da Mobility & Show e o 
diferencial que o evento tem em 
relação aos outros do segmento. 
Quem expõe gasta menos e ven-
de mais. Quem visita tem a pos-
sibilidade e a certeza de que vai 
realizar bons negócios durante a 
mostra. Todos na Mobility tem 
a mesma oportunidade e sem 
distinção, tanto grandes como 
pequenos. Isso nos proporciona 
a possibilidade de viajar o País 
com a exposição, gerando ne-
gócios, difundindo informações, 
levando acessibilidade, inclusão 
e conhecimento para todos os 
cantos do Brasil”, afirma Rodrigo 
Rosso, promotor do evento.

Novidades todos 
os anos

Não cair na mesmice ! Esse 
é o lema que deveria ser a 
mola propulsora de todo even-

to, e é o que move a Mobility 
segundo seus organizadores. 
Este ano a mostra apresentou 
surpresas também na abertura. 
Depois da entrevista coletiva 
conduzida pelo organizador do 
evento, Rodrigo Rosso, o ilusio-
nista Átila, da dupla Átila e Rosi, 
recordista mundial em dirigir 
veículos com olhos vendados, 
levou um grupo de fotógrafos, 
repórteres e cinegrafistas para 
a pista de test-drive e demons-
trou suas habilidades. Com 8 
camadas de vendas nos olhos, 
Átila dirigiu com os olhos ven-
dados uma Trailblazer automá-
tica cedida pela Chevrolet com 
o carro cheio de gente. Todos 
voltaram embasbacados com 
o que viram e sentiram, assim 
como quem estava do lado de 
fora do carro só assistindo a 
apresentação. Foi sensacional 
! O ilusionista e também es-
critor, aproveitou, juntamente 
com sua parceira Rosi, para 
lançar o livro “Transformando 
Não em Sim – a Superação 
dos Resultados”.

A abertura oficial reuniu au-
toridades, paratletas e grandes 
nomes do setor. Até o prefeito 
de São Paulo, João Dória, fez 
questão de marcar presença e 
puxar a fita de inauguração do 
evento. Também estavam pre-
sentes o secretário adjunto da 
Secretaria de Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
Luiz Carlos Lopes, o secretário 
municipal da Pessoa com De-
ficiência e Mobilidade Reduzi-
da, Cid Torquato, o presidente 
da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), João Octa-
viano Machado Neto e seu 
Supervisor do Departamento 
de Mobilidade e Acessibilida-
de, Edison Passafaro. Repre-
sentando o Governo Federal, 
compareceu Carolina Gomes, 
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do Departamento de Políticas Temáti-
cas da Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia. Também esteve presente o briga-
deiro do ar, comandante do PAMA/SP, 
representando a Força Aérea Brasileira

A madrinha do evento este ano foi a 
ex-atleta olímpica Laís de Souza e o pa-
drinho, como já é tradição, o ex-radialista 
e locutor esportivo Osmar Santos, que 
teve também um estande para mostrar 
suas belas pinturas. Ele se dedica à arte 
depois que um acidente automobilísti-
co, em 1994, comprometeu sua fala e 
movimentos. Laís, que ficou tetraplégica 
quando sofreu um grave acidente com 
esquis em 2014, enquanto treinava para 
as Olimpíadas de Inverno, falou aos pre-
sentes que a feira era um momento de 
reflexão para as pessoas com deficiência 
e suas famílias. E como os veículos eram 
uma das grandes atrações do evento, 
afirmou que o carro, para ela, “era a 
extensão de seu quarto”.

Compareceram ainda os medalhistas 
paralímpicos Verônica Hipólito e Caio 
Ribeiro, trazidos pela expositora Nissan. 
O hino brasileiro foi cantado à capela 
pela cantora e atriz cega Sara Bentes, 
que também fez a tradução simultânea 
em Libras. Sua apresentação foi tão bem 
recebida, que João  Doria anunciou o de-
sejo de convidá-la para cantar em futuros 
eventos da Prefeitura. Também marcou 
presença na abertura o ex-jogador do 
Corinthians e Seleção Brasileira de fu-
tebol, hoje surdo, Júlio Cesar de Souza. 
A mostra desse ano também contou 
com uma feirinha de adoção de cães 
e gatos com deficiência, além de uma 

pista de socialização no trânsito para 
crianças, com mini-carrinhos de verdade, 
onde autoescolas e a CET animaram os 
pequeninos.

Um mercado que merece 
atenção e respeito

O Brasil tem, segundo o levantamento 
realizado pelo censo do IBGE de 2010, 
46 milhões de pessoas com algum tipo 
de deficiência. De acordo com os dados 
apesentados por Rosso, que também é 
editor da Revista Reação e presidente da 
ABRIDEF – associação patronal do setor 
– na abertura oficial do evento, 42 % das 
pessoas com deficiência no Brasil perten-
cem à classe A/B, 44 % à classe C e o 
restante somente à classe D/E. Isso signi-
fica um mercado consumidor fortíssimo, 
que movimenta anualmente mais de R$ 
5,5 bilhões, sem contar com as vendas da 
indústria automobilística que, ao contrário 
do setor como um todo, só têm crescido, 
ancorada por isenções de impostos. “Em 
2016 foram vendidos mais de 139 mil 
carros 0Km com isenção de impostos para 
pessoas com deficiência. Um crescimento 
de 31,5 % em relação ao ano anterior”, 
afirmou o organizador.

O secretário Cid Torquato, durante a 
coletiva, também destacou a questão da 
capacidade produtiva das pessoas com 
deficiência e de consumo, como partícipes 
da sociedade. “A Mobility traz esse viés, 
o lado produtivo, o lado de consumidor 
de pessoas que viram protagonistas de 
suas vidas”, afirmou. Ele prometeu que 
essa gestão será marcada por grandes 
transformações na área de mobilidade, 
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acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Luiz Carlos Lopes, 
representando o governador Geraldo Alckmin, afirmou que a tecnologia 
permite “vôos mais altos” às pessoas com deficiência e lembrou dos 
debates e discussões que seriam realizados durante a feira “É preciso 
acabar com a imagem de que pessoas com deficiência só têm carências”, 
explicou, lembrando que uma parcela pode consumir, mas que é preciso 
se preocupar também com quem não pode. Para ele, é preciso “acelerar 
a inclusão”. Quem também visitou a mostra este ano foi o ex-goleiro 
Jackson Follman, da Chapecoense, sobrevivente do acidente que o fez 
amputar uma das pernas.

A Lei colocada em prática !

Desde 1 de setembro de 2017, por determinação da LBI - Lei Bra-
sileira de Inclusão, estão sendo aplicadas multas em quem estacionas 
em vagas demarcadas em locais públicos ou privados, como shoppings 
e supermercados. Torquato e Passafaro apresentaram e deixaram para 

serem distribuídas as “multas morais”, 
em papel amarelo, semelhante a uma 
multa oficial, que podem ser colocadas 
pelos cidadãos comuns interessados, 
nos carros que não têm direito e es-
tão parados irregularmente nas vagas. 
Seria uma “cobrança da sociedade”, 
já que a CET não pode estar em to-
dos os lugares ao mesmo tempo. Em 
relação às multas já aplicadas pela 
CET, João Octaviano Machado Neto 
anunciou durante a entrevista coletiva 
que, nos primeiros 15 dias de vigência 
da aplicação das multas, foram feitas 
300 autuações na capital. “A lei é para 
todos”, disse, “a CET vai enfrentar o 
desafio de implantar essa cultura para 
daqui a algum tempo não ser preciso 
mais multar”. Durante os dias da feira, 
inclusive, foi disponibilizado em estan-
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de para quem precisava tirar o Cartão Nacional  obrigatório para 
parar nas vagas demarcadas de estacionamento.

O prefeito se mostrou impressionado com os números apresen-
tados e reforçou que as políticas para pessoas com deficiência não 
devem ser tratadas apenas como questão humanitária mas deve ser 
levado em conta seus direitos como consumidores. Ele lembrou que 
o seu pai, João Agripino da Costa Doria, usou cadeira de rodas nos 
últimos 10 anos de sua vida, devido a um atropelamento seguido 
de uma cirurgia. “Reafirmo meu compromisso absoluto em relação 
à pessoa com deficiência”, disse Dória. Depois da inauguração sim-
bólica, com a abertura da fita vermelha pelo prefeito, os visitantes 
foram conhecer os produtos e serviços oferecidos pelos expositores.

Satisfação para quem expõe e para quem visita !

“Nós realizamos um evento para o expositor e para o visitante, 
e não para nós”, reforça Rodrigo Rosso. Desde a primeira edição da 
Mobility & Show em SP, assim como a edição no RJ, até essa edição 
maior da “feira mãe” na capital paulista em setembro último, é nítida 
a satisfação tanto de quem expõe como de quem visita a mostra. 
“Todos aqui são tratados com igualdade e respeito”, explica Rosso. A 
Mobility & Show também se destaca pela sinceridade e seriedade para 
com o expositor e o público. “Somos a única feira que entrega ao final 
da mostra, a lista de todos os visitantes para os expositores, dando 
a todos a certeza absoluta de quantas pessoas realmente visitaram 
o evento e realizaram test-drives nos carros à mostra. Sem mentiras, 
invenções... com a ética que permeia o trabalho que realizamos já há 
mais de 20 anos neste segmento e que é reconhecida por todos. Isso 
deveria ser uma prática comum entre os organizadores de eventos, 
entre as publicações, entidades... e não um diferencial. O Brasil precisa 
aprender a conviver com a ética, começando por nós”, lembra Rosso.

Desde os estandes, sempre lotados, o auditório, o test-drive que 
fazia fila para que os visitantes testassem os quase 70 modelos de 
automóveis colocados à disposição – em sua maioria adaptados e 
com instrutores treinados – na praça de alimentação, onde 13 food-
-trucks fizeram um verdadeiro festival gastronômico junto do palco 
com apresentações artísticas, em todos os cantos da feira o sorriso no 
rosto e a satisfação foi mais uma vez a marca deste grande evento. 
Agora, é aguardar a edição 2018. Mais uma vez em setembro, outra 
vez no Campo de Marte em São Paulo/SP, e certamente, com mais 
novidades e ainda maior. “Esperamos todos de braços abertos e com 
muita alegria no ano que vem”, finaliza Rosso.
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www.ottobock.com.br

Novo C-Leg 4
Liberdade a seu alcance

O Joelho C-Leg é o grande destaque de solução em protetização para pessoas com 
amputação transfemoral, desarticulação de joelho ou quadril há mais de 15 anos. 

Estudos clínicos realizados em importantes centros de pesquisa na Europa e Estados 
Unidos reafirmam o que mais de 60.000 usuários em todo o mundo comprovam 
diariamente: o joelho eletrônico C-Leg é a melhor solução de sua categoria devido a 
segurança, estabilidade e excelente facilidade na recuperação de tropeços.

Agora o C-Leg 4 que é resistente* a água, com acesso por aplicativo de celular e te 
permite caminhar para trás, encontra-se em condições nunca ofertadas antes. 
A Ottobock em conjunto com sua rede de revendedores credenciados estabeleceu 
o valor promocional deste joelho eletrônico para que você possa desfrutar desta 
maravilha. 

Faça um test drive e comprove os benefícios que o C-Leg 4 irá potencializar em seu dia 
a dia. Agenda seu test drive conosco: testdrive@ottobock.com.br

Kit completo: 
Joelho Eletrônico C-Leg 4, 1C60 - Pé Triton, 

2R58 - Tubo, 21Y14 - Válvula Push.
(encaixe protético não incluso)

Preço promocional até 30/11 ou enquanto disponibilidade de estoque.

83.500,00R$
*Produto resistente a splash de água. Não pode ser submerso. 

Valor promocional

Anuncio_PromoçãoOutubro_CLEG_210mmX280mm_Reação_2017.indd   1 10/10/2017   16:05:08

Está chegando a hora da 
Mobility & Show Nordeste 2017 !!!

A
pesar da sua grandeza e im-
portância no cenário nacio-
nal da inclusão, reabilitação 
e acessibilidade, a região 
nordeste nunca havia antes 

tido a oportunidade de receber um evento 
de envergadura nacional sobre o tema. 

Em especial o estado de Pernambuco e 
sua capital Recife, escolhidos para receber 
a primeira edição da Mobility Nordeste 
– que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 
de novembro próximo, no Shopping Rio-
mar – são um grande pólo hospitalar e 
clínico, um dos maiores do País. “Realizar 
uma edição da Mobility no nordeste e 
em Recife/PE, foi uma escolha acertada e 
necessária. Recife é a capital do nordeste 
brasileiro e tem um potencial de negó-
cios incrível... isso sem falar na grande 
necessidade do cidadão com deficiência 
e suas famílias na região, que buscam 

evento

por informações, produtos e serviços e 
tem uma grande dificuldade em encontrar 
soluções e respostas. É por 
isso que escolhemos Recife 
para nossa primeira expe-
riência no nordeste”, conta 
Rodrigo Rosso, organizador 
e promotor do evento.

Rosso conta que a reali-
zação de um evento assim no nordeste 
já vem de um “namoro antigo”, de pelo 

Evento pioneiro no nordeste chega para levar informação, inclusão, acessibilidade e 
oportunidades para uma das regiões mais carentes neste segmento em todo País

eNordesteNordest
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Mobility & Show Nordeste 2017
Local: Shopping Riomar Recife/PE
Dias 24, 25 e 26 de novembro de 2017
Horário: das 10 às 21 horas – sexta a domingo
Transporte gratuito e adaptado ida e volta de pontos específicos na cidade
Mais informações: 0800-772-6612 (ligação gratuita)

menos mais de 15 anos. “Tudo nasceu 
de um convite feito pelo grande amigo 
Manuel Aguiar, cego, nordestino, ativis-
ta e militante na causa, conhecido e 
respeitado em todo o Brasil, morador 
de Recife/PE, que tanto perseverou no 
convite que me convenceu... e conse-
guimos, juntos, Manuel e eu, realizar e 
colocar de pé o nosso sonho comum. 
Em novembro, todos os cidadãos com 
deficiência, familiares, empresários e 
profissionais do setor poderão presen-
ciar um grande evento, feito com mui-
ta dedicação, amor e respeito”, afirma 
Rosso.

“A Mobility Nordeste é uma oportu-
nidade de conhecimento sobre o que 
há de mais atual em tecnologias as-
sistivas, pesquisas, serviços, tudo para 
pessoas com necessidades específicas. 
Um espaço pedagógico de ensino e 
aprendizagem, mas principalmente, de 
reconceituação e desmistificação de 
conceitos, preconceitos e firmação de 
direitos, reconhecimento e valorização 
da diversidade e das singularidades do 

ser humano”, afirma 
Manuel Aguiar , 
proprietário da Pro-
acessi, parceiro e 
co-organizador do 
evento no nordeste.

Nordeste, um mercado 
potencial para o setor !

Segundo os organizadores, a região nor-
deste possui 14 milhões de pessoas com 
deficiência. Só o estado de Pernambuco 
tem 2,5 milhões de pessoas com neces-
sidades específicas, e na capital Recife e 
região metropolitana, esse número passe 
de 1 milhão.

Esse setor de tecnologias assistivas 
movimenta um montante de mais de R$ 
5,5 bilhões por ano, segundo a ABRIDEF, 
entidade patronal cuja qual Rodrigo Rosso, 
organizador da Mobility Nordeste é presi-
dente. “Esse é um mercado que cresce 
diariamente e ao contrário do que muitos 
imaginam, é composto por pessoas com 
alto poder de consumo”, diz Rosso.

Na mostra, que acontecerá ocupando a 
área de exposições e um andar inteiro de 
estacionamento do Shopping Riomar, o 
maior, mais requintado e novo complexo 
de compras de Recife/PE, contará com a 
presença de 11 marcas de automóveis. 
Além das montadoras, adaptadoras de car-
ros, despachantes, revendas de cadeiras de 
rodas e produtos de tecnologia assistiva 
em geral, sinalização, próteses e órteses, 
autoescolas especializadas, entidades e 
associações, instituições de ensino com 
projetos de reabilitação, inclusão e acessi-
bilidade, governo federal e estadual, pre-
feitura, ONGs e muito mais. Um grande 
auditório e mais 3 salas de vivência serão 
responsáveis pela parte didática da mostra, 
que terá, além de uma pista de bike e de 
test-drive de automóveis adaptados, tam-
bém como uma das principais atrações, a 
primeira Casa Acessível apresentada num 
evento na região. “Essa casa acessível é 
para mim o grande ponto alto do evento”, 
diz Manuel Aguiar orgulhoso pela parceria 
com um grupo de jovens arquitetos que es-
tão empenhados na realização do projeto.

AUDITÓRIO 72 LUGARES





64

Edson Rocha Nascimento

N
o próximo dia 5 de novembro, a tradicional Ma-
ratona de Nova York contará com um paratleta 
brasileiro entre os competidores: Edson Rocha 
Nascimento, carioca, 44 anos, estará com sua 
handibike disputando mais uma das várias provas 

nas quais participa e que o tornaram um campeão.
Bancário por profissão, divorciado e com um filho de 9 anos, 

aquele dia de 2005 seria mais um igual aos outros não fosse 
o acidente que mudaria radicalmente sua vida. Com o carro 
parado, foi atingido por uma perua com documentação vencida 
e dirigida por um motorista sem habilitação. O resultado foi o 
pulmão esquerdo perfurado, o baço estraçalhado e a quebra 
de duas vértebras da coluna (T09 e T10), que o deixou para-
plégico. Casou-se novamente em 2007 e sua rotina passou a 
ser as incontáveis sessões de fisioterapia, deixando para trás o 
vôlei com os amigos, que jogava apenas por diversão. Se até 
então o esporte não tinha maior importância, foi justamente 
por meio dele que conseguiu dar um novo sentido à sua vida 
e tornar-se um campeão. Graças ao projeto “Praia para Todos”, 
do Instituto Novo Ser, que leva atividades para pessoas com 
deficiência em pontos das praias cariocas, como banho de 

lição de vida

uma trajetória vitoriosa !



mar assistido, vôlei sentado, frescobol, 
entre outras, Nascimento descobriu uma 
atividade que mudou sua trajetória.

Em outubro de 2011, na praia da Ti-
juca, ele conheceu o pessoal do projeto 
e viu uma handbike, que era oferecida 
por 20 minutos aos interessados. “Foi 
paixão na primeira pedadala, ou mão-
dalada”, brinca Nascimento. Ele gostou 
tanto que não queria mais sair, fican-
do com ela 40 minutos. “Todos ficaram 
preocupados comigo e eu muito feliz e 
emocionado, sentindo a liberdade e o 
vento no rosto. Voltei a sorrir”, lembra 
o atleta. Nascimento descobriu que a 
handbike, naquela época, só podia ser 
importada. Convenceu a Novo Ser a 
emprestar a peça e, junto com o amigo 
Luiz, o “professor Pardal”, que aceitou 
o desafio, começou a desenhar, cortar, 
soldar, até conseguirem fazer uma peça 
caseira. “Foi minha primeira maior con-
quista depois do acidente, tem até um 
vídeo no Yuotube eu pedalando com ela 
em Saquarema”, conta o atleta. “Comecei 
a juntar dinheiro e comprei uma handbike 
importada de competição, não consegui 
mais largar esse esporte”, conta.

A vida de atleta se definiu a partir daí. 
Com a ajuda da Assim Saúde, Nascimen-
to lançou em 2011 o desafio de praticar 
triatholn, que envolve natação, corrida 
em cadeira de rodas e em handbike. 
Ele lembra das principais competições 
em que participou: “Fiz o triathlon pela 
Federação de Triathon do Estado do Rio 
de Janeiro (FTERJ em agosto de 2012), 
dois duathlons e um aquathlon; competi 
no Rei e Rainha do Mar, ficando na 5ª 
colocação”, conta o atleta, sendo ainda 
o vice-campeão brasileiro em 2012. Ele 
conseguiu também a 8ª colocação na 
Maratona Internacional de Nova York, em 
2015 e, atualmente, é o segundo coloca-
do no Campeonato Brasileiro, organizado 
pela Confederação Brasileira de Ciclismo.

No momento, além da maratona nor-
te-americana, ele se prepara também 
para a grande final do Campeonato 
Brasileiro que será disputada no Parque 
Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 02 
e 03 de dezembro. Nascimento quer ser 

lição de vida

Campeão Brasileiro de Paraciclismo H3. 
“Meu foco é correr em setembro de 2018 
em Berlim, Alemanha”, anuncia.

Além da Assim Saúde, ele tem apoio 
também da BRL Distribuidora de Vaci-
nas e acredita que em breve terá novos 
parceiros para ajudá-lo a vencer barrei-
ras porque a despesa de um paratleta é 
muito maior do que um atleta comum. 
“O Brasil ficou na 8ª colocação nas Pa-
ralimpíadas do Rio 2016 mas, com mais 
investimento na base e acreditando nos 
novos atletas, que são muitos, podemos 
chegar em primeiro lugar no ranking”, 
acredita.

Ao lado da performance individual, 
Nascimento tem ainda um outro foco 
para 2018: formar uma equipe de han-
dbike para competições e inclusão de 
pessoas com deficiência no esporte. 
“Hoje tenho um grande amigo e futuro 
campeão, o João Victor, de 13 anos, que 
nasceu com mielomeningocele”, conta. 
Para atingir seus objetivos, Nascimento 
segue uma rotina rígida de treinamen-
tos, que chega a 6 vezes por semana. 
Pela manhã pedala e à tarde faz forta-
lecimento muscular na academia. “Meu 
sonho é que um dia todas as pessoas 
com qualquer tipo de limitação tenham 
o respeito e o reconhecimento da socie-
dade”, finaliza.
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Formigueiro contraproducente

S
into-me acariciada assistindo, na prática, 
os efeitos dos exercícios de acessibilida-
de atitudinal que venho fazendo no Ins-
tituto dos Advogados Brasileiros (IAB). 
Ouço as pessoas comentando que o 

meu trabalho de formiguinha vem surtindo efeito.
Fiquei a refletir sobre isso. Concluí que não. Afi-

nal, as formiguinhas fazem um trabalho coletivo, 
de modo que o todo é bem maior que a soma das 
partes. Há uma sinergia e empatia que paira no ar! 
Poxa, que bacana se o segmento acreditasse na 
transformação social via educação! Se não ficasse - 
tão-só - pedindo novas leis... aumento nas multas... A 
educação é tudo ! Creio na atitudinal como alavanca 
transformadora.

Vou dividir com todas e todos uma singela pas-
sagem que, para mim, significa muito e tem a ver 
com o 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência. As mulheres com deficiên-
cia sempre estiveram nas entrelinhas da história, já 
que esquecidas e negligenciadas pela coletividade. A 
voz falada ou escrita lhes é negada, até mesmo por 
seus pares. É mais fácil deixá-las na invisibilidade do 
que efetivar os seus direitos fundamentais, valendo, 
para esses comentários, ressaltar as acessibilidades 
em todas as suas nuances.

Na condição de presidente da Comissão da Mu-
lher, procurei o presidente nacional do IAB - Dr. 
Técio Lins e Silva - para explicar-lhe a necessidade 
de ser colocada uma rampa de acesso no tablado 
localizado no plenário, proporcionando, assim, igual 
oportunidade a todas as pessoas que queiram ocu-
par o espaço. Sabia que, pela conjuntura histórica 
do IAB, não seria nada simples.

Aduzi, por exemplo, que uma mulher cadeirante, 
se convidada para um evento, não teria autonomia 
e independência para participar da mesa, ante a au-
sência de acessibilidade. Enfatizei os fundamentos 
e objetivos da república. Discutimos, apresentando 
e contrapondo razões, em iguais condições de ar-
gumentação, o que nos levou as várias reflexões e, 
finalmente, ao deferimento do pedido. Nem acre-
ditei ! Depois de 174 anos de existência o IAB terá 
uma rampa !

Tive a certeza que a fratria é o mote do Instituto. 
Constatei que a fraternidade age como modo de 
coibir a desigualdade. Nesse particular, registro que 
a contratação de intérpretes para a LIBRAS nos 

eventos da Comissão da Mulher sempre foram 
bem recepcionados, numa demonstração de cons-
ciência na ruptura das barreiras atitudinais, as quais 
impedem o cumprimento da legislação acerca das 
acessibilidades.

Logo, a fratria e a solidariedade funcionam no IAB 
como eixos para a reconstituição dos laços sociais. 
Lindo! Por essa boa notícia é que a Comissão da 
Mulher - integradora de minorias e de singularidades 
- adiou o evento que faria em 21 de setembro para 
nova data. Então, a mulher com deficiência física 
poderá subir, com dignidade, a rampa de acesso 
ao tablado para palestrar, juntamente com as suas 
iguais, em equiparação de condições. Afinal, todos 
os dias do ano também são nossos !

O IAB está construindo um novo conceito sobre 
as pessoas com deficiência, sendo tal ressignificação 
essencial para a verdadeira inclusão. Mexer e romper 
com a cultura que está posta faz séculos não é tarefa 
fácil. Voltar os olhos para dentro de si e checar o que 
está certo e errado e ter a ousadia de mudar tudo 
para prosseguir com novos paradigmas é nutrir o 
nobre sentimento da humildade. Sinto-me orgulhosa 
e honrada em integrar os quadros do IAB.

crônica por Deborah Prates

Deborah Prates
é cega, advogada, feminista, 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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Brasil tem várias vitórias em 
campeonato de judô e atletismo !

A 
Copa do Mundo IBSA de 
Judô Paralímpico, disputa-
da em Tashkent, capital do 
Uzbequistão, teve brasileira 
no pódio: em 9 de outubro, 

Alana Maldonado conquistou o ouro na 
categoria 70 Kg. O Brasil faturou ainda ou-
tras duas medalhas na competição, com 
Lúcia Araújo, prata na divisão 63 Kg, e o 
bronze de Wilians Araújo na disputa acima 
de 100 Kg. “Estou muito feliz com a meda-
lha. Tive três adversárias novas na catego-
ria, então foram lutas que exigiram muita 
atenção e cautela, mas graças a Deus deu 
tudo certo. Ainda tenho muito a melhorar, 
e os treinamentos não param”, comentou 
Alana que enfrentou Gulruh Rahminova e 
Vasila Aliboeva, do Uzbequistão, e Gaeun 
Lee, da Coreia do Sul. Foi a primeira que 

esporte

ela encarou as adversárias, o que para a 
atleta trouxe uma dificuldade maior por 
não conhecer o estilo de luta das rivais.

A delegação brasileira contou com a 
participação de 13 atletas dos estados de 
Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte e São Paulo. Os pau-
listas foram maioria com 7 representantes, 
seguido dos cariocas com três.

Já o Campeonato das Américas de Judô 
IBSA 2017, disputado no Centro de Treina-
mento Paralímpico de São Paulo no último 
mês de agosto, reuniu representantes da 
Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos 
e Porto Rico. Foram 42 atletas, sendo me-
tade da delegação brasileira, que dominou 
o pódio na Cerimônia de Premiação.

Prata nos Jogos do Rio 2016 e indo 
para o seu terceiro ciclo paralímpico,  
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Wilians Araújo conquistou o ouro na cate-
goria pesado. O objetivo dele é ficar com a 
medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio 2020. Além do peso pesado, o 
Brasil levou o ouro também com Lucia Tei-
xeira (63 Kg), Alana Maldonado (70 Kg), 
Rebeca Silva (+70 Kg), Denis Rosa (73 
Kg), Harlley Arruda (81 Kg), que venceu 
Adnan Gutic, dos EUA (disputa da foto), 
Arthur Silva (90 Kg) e Antônio Tenório 
(100 Kg).

Para o técnico Jaime Bragança, o cam-
peonato foi importante para os atletas ad-
quirirem mais rodagem, principalmente os 
mais jovens. “Foi uma boa oportunidade 
para os atletas pegarem experiência, luta-
rem com atletas internacionais, já que para 

muitos foi a primeira competição adulta 
internacional. E para gente avaliar de ma-
neira geral a condição física de todos, isso 
foi muito importante. A Rebeca foi uma 
atleta que não sentiu a competição, não 
ficou nervosa e teve um bom rendimento”, 
analisou o treinador.

Mundial de Atletismo

Também em agosto, os aletas brasi-
leiros participaram da primeira edição 
do Mundial de Jovens de Atletismo Pa-
ralímpico, em Notwill, na Suíça. Foram 
quatro dias de competição, em que os 
10 atletas da delegação conquistaram 15 
medalhas, sendo 6 de ouro, 6 de prata e 
3 de bronze. O resultado colocou o país 
em 7º lugar no quadro geral. Participaram 
do torneio 275 atletas, de 40 países, se-
parados em duas categorias: de 14 a 17 
anos e de 18 a 19 anos. A organização 
foi do Comitê Paralímpico Internacional.

Entre as meninas, destaque para a atle-
ta do Mato Grosso do Sul Gabriela Ferreira.  
A velocista e saltadora de 19 anos da 

classe T12 (baixa visão) conquistou três 
medalhas nas três provas que disputou: 
ouro nos 100m e nos 200m e prata no 
salto em distância. Já entre os meninos, 
o paulista de Matão Pablo Furlan, 17 
anos, subiu ao pódio duas vezes: ouro 
nos 100m T13 e no salto em distância 
T13. Ele também tem baixa visão.

Para Ricardo Melo, coordenador de 
atletismo do Comitê Paralímpico Bra-
sileiro, o resultado foi muito positivo, 
já que, além das medalhas, 5 dos 10 
atletas fizeram as melhores marcas de 
suas vidas. “Cumprimos com êxito o 
nosso objetivo no Mundial”, afirmou. 
“A competição teve um nível técnico 
muito bom. Conseguimos ter boas pro-
vas e deu para ter uma noção bem 
clara de como nossos atletas estão em 
um cenário internacional em relação à 
idade deles. Aproveitamos, também, 
para fazer um paralelo em relação à 
Seleção adulta. Com todas essas in-
formações, podemos planejar nosso 
caminho até os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio-2020”, explicou.
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Festa do esporte reúne entidades em comemoração de rua
A REMS - Rede Esporte pela Mudança Social, completou 10 

anos com eventos em várias capitais. São 86 organizações que 
acreditam no esporte como fator de desenvolvimento humano 
e, juntas, realizam mais de 100 mil atendimentos diretos por 
ano. Parceira da Nike e do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a Rede reúne ONGs como Instituto 
Barrichello, Gol de Letra, Fundação Cafu e Projeto Grael, entre 
outras.

Em São Paulo, a comemoração, em 27 de agosto último, foi 
na avenida Paulista com a oferta de várias atividades físicas tanto 
para os membros das associações como visitantes que aprovei-
tavam o fato do local ser fechado aos carros todos os domingos. 
“Queremos mostrar que o espaço público deve ser usado para o 
bem comum. Por isso, mobilizamos toda nossa rede, composta 
por educadores, líderes comunitários, assistente sociais, atletas e 
educandos para que ocupassem as ruas”, comentou Ana Luiza de 
Araujo Carrança, coordenadora da REMS. “Mais do que diversão, 
democratizar, com qualidade, a atividade física e o lazer promove 

saúde, bem-estar e favorece o desenvolvimento humano”, explicou 
William F. B. de Oliveira, diretor executivo do Instituto Barrichello, 
organização responsável pela Secretaria Executiva da REMS.

Várias entidades que trabalham com pessoas com deficiência 
fazem parte da rede. Uma delas é a Associação Desportiva para 
Deficientes (ADD), que levou seus atletas para a rua. O ex-jogador 
de futebol Raí, ídolo do São Paulo, um dos idealizadores da Fun-
dação Gol de Letra, que atende crianças e jovens em situação 
de vulnerabilidade social, se empolgou e jogou basquete em 
cadeira de rodas com o pessoal da ADD. “O esporte aproxima, 
integra, diverte, educa, mobiliza, é saudável e sustentável. Se bem 
trabalhado, é um poderoso instrumento que facilita, propicia e 
estimula a inclusão”, comentou Raí. “A ADD em sintonia com a 
REMS trabalha para o aumento da prática esportiva das pessoas 
com deficiência. O evento foi uma prova de que o esporte é sem 
dúvida nenhuma um instrumento de inclusão e integração entre 
pessoas com e sem deficiência”, concluiu Sileno Santos, Diretor 
de Programas Esportivos Adaptados da Associação.
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www.ortopediajaguaribe.com.br

40 - 44 - 48 40 - 4636 - 38 - 40
42 - 44 - 46 - 48120 kg

LARGURAS DO 
ASSENTO PROFUNDIDADE ALTURACAPACIDADE

Aprimoramos nosso melhor

CS4 CS6 CM1 CM3
CORES

• Construída em alumínio aeronáutico
• Estrutura dobrável em duplo X
• Pintura epóxi
• Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo 
   vertical do garfo
• Estofamento em nylon acolchoado com tensionamento 
  de assento regulável e �xado sem parafusos
• Almofada em espuma injetada
• Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus in�áveis
• Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos de nylon
• Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas 
   "quick release"
• Freios bilaterais com retorno automático 
   feito por molas
• Protetores de roupa em nylon com abas
• Protetor de raios
• Pedal removível e ajustável em altura
• Apoio de braços escamoteáveis
• Mancal que permite regulagem de altura, 
   mudança do ângulo do assento, 
   anteriorização e posteriorização do centro   
   de gravidade
• Regulagem de tilt
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Anjos com rodas

V
iajar ou passear sozinho às 
vezes é bom, é descobrir o 
prazer da própria companhia. 
A experiência proporciona o 
desenvolvimento de novas 

habilidades, confiança, autoconhecimento 
e um sentimento de independência, mas... 
viajar acompanhado é ainda melhor ! 

Quando estamos acompanhados po-
demos compartilhar experiências inesque-
cíveis, e que pode se tornar uma filosofia 
de vida, além de desenvolver a empatia, 
demonstrar interesse nas opções diferen-

voluntariado

tes da sua, aprende a lidar com situações 
inesperadas, sobre tudo se respeitarem.

Estão aí vários motivos para você ser 
um “voluntário colaborativo”, um anjo com 
rodas !

Quando uma pessoa com deficiência 
física e com dificuldade de locomoção pla-
neja viajar ou passear, seja para perto ou 
longe, logo se preocupam com o planeja-
mento da viagem ou do passeio, e por que 
não ser voluntário nas cidades ou pontos 
turísticos ? Ir a teatros, museus, parques e 
cinemas parece ser um ato simples, mas 

Alessandra Lazarin
é voluntária, palestrante e 
blogueira, possui especializações 
em Responsabilidade Social 
Corporativa e de Sustentabilidade.
E-mail: alessandralazarinramos@
gmail.com
Blog: www.voluntarioeu.com.br

quando se trata de um público com mobi-
lidade reduzida, este simples lazer pode se 
tornar um pesadelo, que já muitos lugares 
turísticos não estão totalmente adaptados 
para recebê-los.

Para você ser voluntário é fácil, basta ter 
disposição, doar seu tempo, seu talento e 
seu trabalho com satisfação, sem receber 
nada em troca. Se você gostaria de exercer 
o trabalho voluntário e não sabia como, 
esta é uma das oportunidades de trabalho 
voluntário que você pode assumir, e de-
monstrar sua empatia e amor ao próximo.

Conheci voluntários de São Gonçalo/RJ 
que levaram um grupo atendido pela APAE 
local para passear numa trilha adaptada, 
a Trilha Interpretativa do Pilão, dentro da 
Reserva Biológica União, uma área natural 
protegida pela Mata Atlântica, acessível às 
pessoas com deficiências. Os colaborado-
res de uma empresa planejaram e organi-
zaram junto à instituição este passeio, que 
marcou a vida das pessoas impactadas, 
tanto dos alunos, como também para os 
voluntários, que puderam valorizar cada 
passo e cada giro de roda naquela ocasião. 

Para buscar os beneficiados, busquem 
em instituições sociais que atendem o pú-
blico de seu interesse. Vale ressaltar que, 
com sua ação voluntária, você fará novas 
amizades, descobrirá um novo universo e 
se sentirá útil para a sociedade. Se descubra 
com esta atitude !

Para os que se interessam em bus-
car lugares culturais acessíveis em 
São Paulo, segue a indicação do Guia:  
http://acessibilidadecultural.com.br/

Eu sempre digo: “quando somos vo-
luntários, nos tornamos mais humano” !  
Fica para reflexão.



Celebração da Diversidade

M
ulheres diversas, com 
suas histórias, mostran-
do o quanto vivências 
e diferenças podem ser 
belas. Esta é a proposta 

da exposição “Retratos Inclusivos” que tam-
bém recebe o nome da coluna assinada pela 
fotógrafa paulistana Kica de Castro na Revista 
Digital Tendência Inclusiva, idealizada por mim.

A Tendência Inclusiva, em parceria com 
Kica de Castro Fotografias abriu, no final de 
junho, inscrições para todo estado de Minas 
Gerais a fim de selecionar mulheres com 
características bem comuns em nossa socie-
dade mas que, por algum motivo, se tornam 
invisíveis, não são aceitas e são excluídas 
quando se trata do universo da moda.

diversidade

Várias mulheres se inscreveram com o 
desejo de participarem deste ensaio fotográ-
fico que, com toda certeza, surpreendeu o 
mercado fashion que insiste em não enxer-
gar o quão é valorosa é a diversidade femi-
nina. A exposição teve seu lançamento, com 
muita descontração e grande repercussão, 
no nobre e estiloso shopping DiamondMall, 
em Belo Horizonte, no dia 22 de agosto, 
sendo encerrada no dia 4 de setembro. Daí 
seguiu para o estande da Tendência Inclusiva 
na Feira Mobility & Show no Campo de Mar-
te, em São Paulo, de 15 a 17 de setembro.

Mas não encerrou por aí a itinerante ex-
posição. Fazendo parte do Projeto MUSEO 
MIX, dentro da proposta Vai Mundo, “Retra-
tos Inclusivos” ficou exposta na Academia 

Mineira de Letras, na capital mineira, unindo 
atrações culturais entre os dias 2 e 5 de 
outubro.

Com uma forte sensação de que esta 
exposição mostrou a sociedade por meio de 
fotos, a beleza de mulheres comuns, com 
histórias extraordinárias, “Retratos Inclusivos” 
continuará sendo um projeto de exposição 
fotográfica onde levantará sempre a questão 
da diversidade e beleza nas diferenças.

Agora é somente aguardar a segunda 
versão de “Retratos Inclusivos” que virá mu-
dando conceitos e quebrando preconceitos.

por Adriana Buzelin

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 mergu-
lhadora tetraplégica mineira 

registrada pela HSA. Criadora da Revista Digital 
Tendência Inclusiva (www.tendenciainclusiva.
com.br), coordenadora da Secretaria do PV Mu-
lher do Estado de Minas Gerais e de Direitos 
Humanos e Diversidade do Partido Verde de 
Belo Horizonte.
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Quadrinhos e ficção, novos 
lançamentos chegam ao mercado

cultura

A 
história em quadrinhos “Relatos 
Azuis”, publicada pela editora 
Ursereia,  foi desenhada e ro-
teirizada por Fúlvio Pacheco, 
professor e coordenador da Gi-

biteca de Curitiba/PR e da área de ilustração 
da Fundação Cultural da capital paranaense. 
Também editor didático sobre história da arte, 
sua 13ª publicação nesse formato conta a experiência 
com o autismo de Murilo, seu filho de 9 anos.

O inusitado da situação é que Pacheco também 
se descobriu com Transtorno do Espectro Autista, 
mais especificamente com Síndrome de Asperger, 
uma forma mais branda do transtorno, durante o 
tratamento do menino, assim como seu pai e irmãos, 
levando-o a entender como algumas das caracte-
rísticas que apresentava influenciaram sua vida e, 
especificamente suas habilidades artísticas. Primeiro 
ele fez um blog (http://relatosazuis.blogspot.com.
br/) e depois, juntamente com a União de Pais pelo 
Autismo (UPPA), da qual participa, teve a ideia da 
história em quadrinhos.

Ele pretende que a obra ajude o leitor a entender 
o Espectro do Autismo e a importância da inclusão 

dos autistas na sociedade, difundindo a questão de 
uma forma lúdica. Uma criança autista às vezes não 
entende bem as coisas por linguagem, mas entende 
melhor por imagens.

A primeira edição saiu no ano passado e foi dis-
tribuída a professores da rede municipal curitibana. 
A publicação pode ser encontrada no Mercado Li-
vre e Loja Itiban, no centro de Curitiba/PR. O site 
da Ursereia está em manutenção, mas contatos 
com a editora podem ser feitos pelo Facebook  
(www.facebook.com/pg/ursereia).

Inclusão para o público jovem

O livro “Berk”, de Wellington 
JotaR, foi lançado no último mês 
de setembro e é uma aventura 
na cadeira de rodas, recheada de 
muito humor. Conta a história de 
um pai obstinado em desenvol-

ver uma tecnologia 
inovadora para reali-
zar o que ele acreditava ser o sonho de 
seu filho cadeirante: andar! A partir daí a 
trama toma rumos emocionantes junto 
a outros personagens que participam 
da história.

Voltado para o público jovem, além 
das ilustrações, o livro busca a interati-

vidade com o leitor por meio de diversos R Codes 
(códigos de barra digitais) distribuídos entre as pá-
ginas, com conteúdos extras, bastidores, vídeos e 
curiosidades. Tudo isso num simples clique do celular.

Segundo o autor, que também usa cadeira de 
rodas desde criança, foram necessários 4 anos até o 
livro ficar pronto. Ele foi um dos primeiros escritores 
brasileiros a publicar trabalhos com conteúdo inclu-
sivo para deficientes físicos, lançando seu primeiro 
personagem em 1990: “Gazoo, um super herói ca-
deirante muito bem humorado”.

JR é um exemplo de como a arte e a determinação 
podem escrever uma nova história, com bom humor 
e de sucesso, independente das dificuldades de cada 
um. Quando pequeno, assim como Berk, brincou e 
aprontou como qualquer criança, descendo ladeiras 



cultura

em sua cadeira de rodas com os amigos. Foi paratleta e, hoje, 
vive a aventura de ser pai.

No site www.berkolivro.com.br estão os links para a compra 
da versão impressa no Clube de Autores e da digital na Amazon 
(o App Kindle é gratuito e possui versões para Android, IOS e 
Windows).

Falando sobre Eclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Aos 17 anos, Ana Beatriz Brandão, lan-
çou em setembro, durante a Bienal do Livro 
do Rio de Janeiro, seu segundo romance: “A 
garota das sapatilhas brancas”. Seu primeiro 
romance, “O garoto do cachecol vermelho”, 
foi destaque entre os mais vendidos no es-
tande do Grupo Editorial Record, na Bienal 
de 2016.

O novo livro retoma o personagem Daniel, o tal garoto do 
cachecol, trazendo suas lembranças e respostas sobre seu com-

portamento para que o leitor o conheça melhor. A história mostra 
o poder das decisões em afetar o futuro.

Ana Beatriz destinará parte dos direitos autorais da nova obra 
para o Instituto Paulo Gontijo e para a Associação Regional de 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ARELA-RS). No primeiro romance, 
ela fez o mesmo, contribuindo para a Associação Brasileira de 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ABRELA).

Em ambos os livros ela aborda e esclarece sobre o problema, 
por meio de Daniel, que herda a doença degenerativa do pai e 
precisa conviver com o medo e as incertezas de ser um porta-
dor, até conhecer Melissa, uma bailarina tão decidida a entrar 
para a Juilliard (conceituada escola de artes americana) quanto 
mimada, mas que guarda um grande trauma. A carreira de Ana 
Beatriz começou cedo, aos 13 anos, e no que depender dela, 
ainda há muito pela frente.
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Perdendo uma parte de nós...
Reabilitando...

 ponto de vista por Suely Carvalho de Sá Yanez

P
erder para ganhar”... Essa 
frase conhecida em livros 
e até dita popularmente é 
uma realidade que muitas 
vezes pode fazer parte de 

um processo de reabilitação. Esse proces-
so não se refere a nenhum conformismo, 
mas em superar a falta/dor de algo que 
se perde para continuar na caminhada 
da vida.

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.

para a valorização do que tínhamos e para 
darmos mais valor ao que continuamos 
a ter e ao que sempre vamos receber 
com as novidades que a Vida nos propõe. 
Um acidente, uma doença, uma formação 
congênita inadequada ou uma situação 
adversa... Uma parte do corpo, uma fun-
ção ou até algo importante demais que 
se vai...

O tempo pode passar, mas a sensa-
ção do “membro fantasma”, conhecido 
em casos de amputação, os lampejos de 
luz nos olhos que não enxergam mais, a 
música interna que ainda se ouve mesmo 
sendo surdo, aquela pessoa amada que 
já não está mais no dia a dia conosco, 
demonstram que o que foi importante 
continuará sendo.

A reabilitação contribui para que todos 
possamos aprender/reaprender a viver e 
assim continuarmos... Apesar das perdas 
físicas ou afetivas, os desafios diários nos 
levam a prosseguir.

Numa situação de dificuldade, mesmo 
sem vontade, podemos escolher sermos 
proativos e não mais reféns das circuns-
tâncias. Talvez seja difícil ter domínio so-
bre as nossas emoções, mas podemos 
escolher nossas atitudes. Como resultado 
podemos transformar nossas emoções 
com a mudança de atitudes, como é com-
provado por estudos da neurociência.

O essencial para todo o processo é 
valorizarmos cada etapa da vida, cada 
oportunidade, construindo e realizando 
nossa missão, mesmo com alguma parte 
faltando. E assim, vamos prosseguindo.

O aprendizado de lidarmos com as 
“perdas” tem seu início quando come-
çamos a existir. Perdemos o útero para 
nascer. Um bebê “perde” os seios da mãe 
para receber outros alimentos. A árvore 
“perde” suas folhas e flores para mais 
tarde exibir outras. O sol se põe e dá lugar 
à lua (e vice-versa). A lagarta “perde” seu 
casulo e se mostra uma linda borboleta.

O luto de uma perda pode contribuir 
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Na Grécia Antiga

A
o compulsarmos obras dedicadas à História de 
povos que nos antecederam, na busca da eventu-
al presença de personagens famosos com algum 
tipo de deficiência, precisamos adotar uma pos-
tura de muita atenção, porque em muitos casos 

o tipo de lesão ou de deficiência não chega a ser mencionado.
Veja-se, nos variados livros da Bíblia, por exemplo, os casos 

de Moisés, de Jacó e de Isaac, líderes dos mais renomados do 
povo hebreu. 

Muito embora de um modo geral as pessoas com algum 
tipo de deficiência vivessem suas vidas sem qualquer tipo de 
assistência, ocorreram casos notórios de superação das dificul-
dades e de sucesso de tal monta que atingiram a proeza de 
passarem para os arquivos da História.

Foram seres humanos que se dedicaram a determinado 
mister, com o máximo de interesse e competência.

Se mergulharmos na História da Grécia Antiga, encontrare-
mos Homero, um autor excepcional que escreveu duas obras 
grandiosas e geniais, que são: a Ilíada e a Odisséia. A respeito 
dele, Cícero escreveu: “Homero era cego. Seus poemas são 
verdadeiros quadros ! Que lugares, que praias, que paragens da 
Grécia, que tipos de combates, que estratégias de batalhas, que 
manobras navais, que movimentos de homens e de animais 
são tão fielmente retratados pelo autor, que parece nos colocar 
sob os olhos o que ele mesmo não havia nunca visto”.

Cícero arremata seus comentários a respeito de Homero 
com uma observação

muito pertinente: “o que é que faltou a esse grande gênio 
não mais do que a outros homens verdadeiramente sábios, 
para aproveitar todos os prazeres de que a alma é capaz ?” 

Outro renomado cego inserido na História da Grécia foi 
Demócrito, que foi físico e filósofo. Embora suas obras mais 
famosas não tenham chegado até nós, escreveu-as com títu-
los interessantes, tais como: “Sobre a Tranquilidade da Alma”, 
“Sobre a Natureza do Homem”, “Sobre as Causas da Harmonia 
Celestial”.

Em sua obra “Tusculanae Disputationes”, Cícero comentou a 
seu respeito: “Demócrito, após perder a visão, não podia mais 
distinguir o branco do preto, mas distinguia o bem do mal, o 
justo do injusto, o honesto do desonesto, o útil do inútil, o gran-
de do pequeno. Pode-se ser feliz sem distinguir a verdade das 
cores, mas não poderá sê-lo, sem dominar ideias verdadeiras. 
Esse homem acreditava até que a visão era um obstáculo às 
operações da alma”.

Mas neste ponto, eu desejo destacar uma figura muito menos 
conhecida e que está até retratada num dos famosos vasos 
gregos. Trata-se de Tirteu.

Nascido em Atenas nos meados do século VII A.C., Tirteu 
tem sido identificado como um dos poetas líricos elegíacos iâm-
bicos mais expressivos da Grécia Antiga. No início de sua vida, 
trabalhou como professor de uma escola ateniense, embora 
sofresse bastante com as marcantes limitações físicas que o 
obrigavam a claudicar fortemente.

Tirteu viveu numa época em que a poesia era muito valoriza-

 história por Otto Marques da Silva



Núcleo de pesquisas sobre mercado de trabalho e pessoas  com 
deficiência (NTPCD)  foi criado no Instituto de Economia da UNICAMP

O Núcleo de Pesquisas sobre o Mercado de 
Trabalho e Pessoas com Deficiência (NTPcD) vin-
culado ao Centro de Estudos Sindicais e de Econo-
mia do Trabalho (CESIT) do Instituto de Economia 
(IE) da Universidade Estadual de Campinas/SP 
(UNICAMP), é uma conquista importante para a 
defesa dos direitos das pessoas com deficiência 
e o seu pleno Direito ao trabalho. Criado recen-
temente em reunião mensal do CESIT, o NTPcD 
tem o objetivo de dispor um repositório no site 
institucional deste Centro de Estudos com dados 
estatísticos, pesquisas e informações relacionadas a essa temática, além de estimular 
novas produções científicas em parceria com pesquisadores e colaboradores.

Segundo um dos idealizadores do núcleo, Prof. Dr. Vinicius Garcia, economista e  
ativista social,  busca-se um alinhamento dessas pesquisas com os princípios e valores 
do chamado Disability Studies, um campo intelectual surgido  nas últimas décadas cuja 
principal bandeira é o entendimento da deficiência não como uma “tragédia pessoal”, 
mas inserida no contexto social de exclusão e marginalização presentes no capitalismo 
global (Barnes, 2010; Oliver, 2012). Segundo Regina Thienne Colombo, coordenadora 
do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA), a iniciativa é im-
portante para subsidiar a tomada de decisão para o setor público e privado, visando 
o desenvolvimento de políticas públicas, de pesquisa em tecnologia assistiva e social, 
bem como, para a elaboração de estratégias para o setor produtivo nacional de tec-
nologia assistiva. O NTPcD é coordenado pelo Prof. Dr. Vinicius Garcia, pesquisador 
responsável pelo Núcleo, com a participação das pesquisadoras formadas pelo CESIT, 
Ms. Guirlanda Benevides e a Esp. Maria de Lourdes Alencar (Malu). Mais informações:  
cesit.ntpcd@gmail.com

notas

Teatro acessível ganha data comemorativa

Em 19 de setembro foi celebrado, pela primeira 
vez, o “Dia Nacional do Teatro Acessível”, mesma 
data em que já se comemora o “Dia Nacional do 
Teatro”. “Não queríamos criar um dia novo, mas 
fundir com o teatro que exclui as pessoas com 
alguma deficiência porque não tem acessibilida-
de”, explica Claudia Werneck, criadora da Escola 
de Gentesediada no Rio de Janeiro, que trabalha 
para que leis e políticas públicas se transformem 
em práticas cotidianas inclusivas, principalmente 
para a população que tem deficiência e vive na 
pobreza. “Teatro acessível não é um teatro para 
pessoas com deficiência ou um teatro de pessoas 
com deficiência”, declarou Cláudia. “Ele garante a equiparação de oportunidades para quais-
quer pessoas que queiram participar de uma produção cultural”. A comemoração, que teve 
sanção presidencial a projeto de lei no mês de maio, é um desdobramento da campanha 
“Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, criada pela Escola de Gente em 2011. Em 2013, 
houve uma audiência pública na Câmara Federal para tratar do tema.

 história

da, o que o tornou muito bem 
aceito e famoso nos melhores 
ambientes de Atenas.

No entanto, durante a Se-
gunda Guerra Messênica, os 
espartanos, por imposição 
dos oráculos, foram obrigados 
a fazer aos rivais atenienses 
um pedido incomum: pre-
cisavam de um conselheiro 
para orientar suas forças, não 
porque não dispunham de 
homens capazes para tanto, 
mas porque o oráculo de Del-
phos havia feito a indicação 
com muita clareza.

Os atenienses ironicamen-
te mandaram aos espartanos 
o poeta Tirteu, manco como 
era, sem nenhum conheci-
mento da vida militar e um 
mero poeta. No entanto, os 
espartanos respeitaram a in-
dicação, pois viram em Tirteu 
um verdadeiro sinal de Apó-
lo, o deus dos oráculos e do 
canto.

Na prática, o jovem poeta 
provou ser muito competente, 
porque explorou a pretendida 
vinculação com Apólo. Adotou 
uma clara linha de valorização 
da coragem dos soldados es-
partanos em todos os seus 
cantos de guerra. Conduziu-
-os dessa forma à vitória final 
contra seus inimigos.

Eis um dos cantos de Tirteu 
que chegaram até nós: “Que 
honra para o jovem valente 
ser morto pelo seu país, com 
a espada em sua destra”. 

Otto Marques da Silva
é Membro da União
Brasileira de Escritores – UBE
Consultor em Reabilitação 
Profissional
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Imaginação é como Pipa, 
basta dar corda para ela voar !....

U
m ato de grande importân-
cia para a aprendizagem do 
ser humano, a leitura, além 
de favorecer o aprendizado 
de conteúdos específicos, 

aprimora a escrita, aumenta o conheci-
mento, aprimora o vocabulário e ajuda na 
construção textual.

Se um livro é o caminho mais curto 
para o coração de uma criança, um livro 
que conta como uma criança especial se 
comunica com o mundo, se torna muito 
especial.

Escrever um livro que vá além da impor-
tância da leitura, que vá além de aumen-
tar o conhecimento e que tem como um 
sonho, não como objetivo, mostrar que a 
deficiência pode encantar.

Uma leitura do livro, fazendo uma lei-
tura da vida, onde cada página pode ser 
construída uma linguagem afetiva que fi-
cará marcada para sempre na memória 
da criança. Ao escrever o livro, imaginei 
a importância do espanto, do diferente, 
na elaboração do imaginário infantil. Num 
mundo onde a intolerância se faz presente, 
mostrar que ter um amiguinho que usa a 

cadeira para se locomover, os olhos para 
falar, requer paciência e muita tolerância. 
Mas que isso pode ser aprendido na esco-
la. Estimular um olhar sobre as diferenças 
de forma lúdica nas crianças, para mim, é 
contribuir para a formação de seu futuro.

O lançamento do livro foi como soltar 
uma pipa grande e colorida no céu. Não 
sabemos onde pode chegar, mas quem a 
vê, mesmo que de longe, imagina como 
ela fez para chegar lá… A força mais bonita 
é a força da vontade, e essa vontade de va-
lorizar o que o ser humano tem de melhor 
foi a inspiração para lançar no vento a pipa 
da generosidade, através das letras e figuras 
que podem levar crianças e até adultos 
numa viagem inclusiva, acessível, simples.

No dia do lançamento, o céu estava in-
crivelmente azul e tinha um vento perfeito 
para fazer pipas voarem longe e alto. Ao 
observar os olhinhos curiosos e atentos na 
fila, e quando olhavam a capa do livro e 
viam o Pedroca do lado, soltavam: “Ele é 
o menino do livro ? Ele mora na cadeira ?”

Nesses momentos tivemos a certeza 
que ouvir o coração, acreditar na força que 
podemos ser a diferença que queremos 

mãe

ver no mundo ! Uma história fica para 
sempre na cabeça de uma criança. Que 
todas as crianças do mundo possam se 
encantar com a história de um menino que 
descobriu sua felicidade, quando começou 
a voar pela imaginação !

Para saber mais sobre o projeto: 
www.projetoangelhair.com.br. 

Para adquirir o livro, entre no site da 
editora: www.proseculo.com.br/catalogo/
produto

por Karolina Cordeiro

Karolina Cordeiro
é geógrafa, corredora do 
Angel Hair Team e coorde-
nadora do Movimento: Eu 
Respeito As Vagas e Você? 
Mãe de Pedro, que tem Sín-
drome de Aicardi Goutieres, 
Ana Júlia e Giovana.



Abrir uma ONG: 
sim ou não, eis a questão !

terceiro setorpor Ricardo Beráguas

D
iariamente encontramos pessoas que estão se 
reunindo para ações solidárias, voluntariado 
e ajuda. Reúnem-se para comprar remédios, 
partilhar receitas, educar, ajudar, enfim os mais 
belos sentimentos humanos.

A constância dessas ações e o aumento da quantidade 
de envolvidos disparam os corações para a formalização de 
uma ONG, dando-lhe um rosto de solidariedade, um destino 
e uma identidade para sua ação social.

A esta altura, o imaginário já ronda a ideia de angariar 
recursos para aumentar as ações sociais, doações, ajudar 
mais pessoas, expandir.

A grande pergunta que devemos fazer: Até onde é inte-
ressante formalizar?

No Brasil, as ações sociais não são reconhecidas pelo po-
der público e a burocracia antiquada pode 
atrasar tudo. A formalização de 
uma boa ação tem o mesmo 
rol de obrigações que uma 
grande empresa.

Para a formalização 
será necessário a cria-
ção de um Estatuto 
Social que explique 
os objetivos, direitos 
e deveres de todos 
os envolvidos, mais 

uma Ata de Fundação, Termo de Posse dos cargos, lista de 
presença, requerimento para o cartório, Documento básico 
do CNPJ, viabilidade e cadastro para Prefeitura, entre outros 
licenciamentos.

Além do custo alto dos emolumentos públicos, vem a 
sequência de obrigações fisco-legais a cumprir:

• Informar a Previdência Social que não há empregados, 
por meio da GFIP, até o dia 07 do mês subsequente à 
abertura

• Enviar a DCTF para a Receita Federal até o segundo mês
• Recolher taxa de licença de funcionamento
• Autenticar livros fiscais
• Entregar RAIS
• Entregar ECF com assinatura digital
• Livro Diário Contábil

Estes procedimentos marcam o início da 
epopeia que a formalização impõe para as 

entidades, sob pena de multas e sanções. 
São obrigações que demandam profis-
sionalismo e técnica de um profissional 
contábil.

Por conta disso, chamamos a aten-
ção para entender o momento certo de 
formalizar. Será que vale a pena forma-
lizar? Já estamos no momento certo? 
Temos dinheiro para manter a ONG 

com as obrigações sendo cumpridas?
Assim, primeiro nasce o grupo de ami-

gos, o blog, os encontros, as ações coletivas 
e voluntárias, as ações de sustentabilidade, 

a formação do capital de giro necessário para 
a manutenção da vida da organização, para depois 

partir para a formalização.

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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A Coruja Sábia, a Confusão na 
Floresta e a Troca dos Problemas

E
xperimentei uma ativida-
de inusitada noite passa-
da, escalado como babá 
para o filho do meu melhor 
amigo. Resmunguei, pois 

estava cheio de problemas para resol-
ver, mas mesmo assim fui cumprir a 
missão por ele designada.

Logo mais, precisando fazer o pe-
quenino dormir, lembrei de meu ama-
do pai: ele lia histórias para eu dormir. 
Procurei pela casa algo para ler ao 
pequenino. Encontrei um livro boni-
to e misterioso que se destacava na 
pequena biblioteca, brilhava como se 
me chamasse misteriosamente. Em-

reflexão

polgado direcionei o pequenino à sua 
cama para ouvir uma história. Não 
sabia ainda qual seria, mas tinha cer-
teza que era o livro certo. Acomodei 
o pequenino e intrépido abri o livro 
iniciando a leitura:

- Naquele dia, a tranquilidade rei-
nante na floresta foi interrompida 
por um grande tumulto provocado 
por seus habitantes. Uma verdadeira 
muvuca se instalou de repente. Todos 
reclamavam torrencialmente de seus 
problemas. O ágil Beija-Flor foi buscar 
a líder da floresta, a velha e sábia 
coruja Ágape. Em desespero ele che-
gou arfando: “Sábia coruja a floresta 
enlouqueceu, todos reclamam sem 
parar, precisamos de sua imediata 
intervenção”, e lá foi a coruja.

Chegou rapidamente e observando 
passou a ouvir os problemas de todos 
com muita atenção.

Os castores reclamavam da dor 
de dente que atrapalhava a constru-
ção de diques, o esquilo reclamou 
do urso roncador que hibernava a 
sombra de sua árvore, os coelhos 
dos seus problemas com a educa-
ção dos inúmeros filhotes, o pica-pau 
de dor de cabeça, as formigas e as 
abelhas unidas reclamavam que não 
conseguiam parar de trabalhar eram 
as workaholics da floresta, os cervos 
reclamavam dos chifres que enrosca-
vam em tudo, as girafas de torcicolos 
e da gozação das hienas, as hienas 
e os urubus do cheiro da carniça, os 
macacos da altura das árvores, os ri-
nocerontes da miopia, os peixes da 

por Átila Quaggio Coneglian



reflexão

Átila Quaggio Coneglian
é ilusionista da dupla Átila e Rosi, 
palestrante empresarial e ministra trei-
namentos e coaching por todo o País.
E-mail:  atilaerosi@atilaerosi.com.br
Site: www.atilaerosi.com.br 

umidade, os elefantes do tamanho da tromba e assim 
seguiam as reclamações da floresta.

A coruja Ágape, grande sábia, após um pouco de con-
centração deu um grande piado que imediatamente si-
lenciou a floresta. 

Silêncio instaurado começou a falar:
- Tenho a solução. Vamos fazer um sorteio e trocar 

os problemas. Cada um troca de problema com o cor-
respondente sorteado, assim podem se livrar agora dos 
problemas atuais e ajudar uns aos outros resolvendo 
problemas diferentes; uns menores e outros maiores que 
os seus, que acham ?

Todos refletiram, se entreolharam e começaram a ba-
lançar a cabeça concordando, afinal muitos achavam que 
seus amigos não tinham problemas; o urso dormia e 
descansava, as abelhas chupavam mel, o pica-pau voava 
e tinha uma excelente vista lá de cima, os castor tinha 
uma grande piscina, o leão um harém, e assim pensando 
concordaram com a troca de problemas. O sorteio se fez.

Felizes com o resultado, sentiam-se aliviados, renovados. 
Uma minoria queria ter sido sorteada com problemas 

ainda menores. Mas mesmo assim, estavam satisfeitos, 
pois todos foram sorteados com problemas menores que 
os anteriores. A paz voltou a reinar na floresta, enfim har-
monia novamente.

Uma semana depois, a Coruja Ágape, foi chamada às 
pressas novamente...  Desta vez a muvuca estava ainda 
maior, uma barulheira tremenda. 

Todos sem exceção queriam autorização para ter seus 
problemas de volta.

A velha e sábia coruja satisfeita com a lição que dera 
aos inconformados problemáticos da floresta, autorizou 
que todos destrocassem os problemas pegando os seus 
de volta.

A paz novamente voltou a reinar na floresta. Desta vez 
definitivamente graças à velha e sábia coruja Ágape.

Terminando a história, verifiquei que o pequenino dor-
mia ao meu lado. Satisfeito refleti: meu pequeno problema 
desta noite é ínfimo perto do problema de meu melhor 
amigo; ele está passando a noite com sua esposa hospita-
lizada, ainda bem que não troquei com ele. Virei me cobri 
e dormi contente com todos os meus pequenos problemas 
aparentemente sem solução.

UDESC planeja curso de Especialização 
em Educação Inclusiva

A partir de março de 2018, a Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), por meio do Centro de Educação 
à Distância (CEAD), oferecerá 50 vagas gratuitas para a 
primeira turma de Especialização em Educação Inclusiva. A 
pós-graduação lato sensu à distância terá duração de três se-
mestres, e as aulas serão ministradas na plataforma Moodle. 
As provas presenciais ocorrerão na sede, em Florianópolis/
SC. Alunos, docentes e profissionais interessados terão duas 
linhas de pesquisa à escolha: Educação Inclusiva e Gestão 
e Educação Inclusiva e Práticas Pedagógicas. A primeira é 
indicada para o público que trabalha em empresas ou com 
gestão de ensino, como secretarias de Educação e escolas. A 
outra é destinada aos profissionais que pretendem trabalhar 
com a parte prática do ensino em sala de aula.

Desde 2004, a rede municipal de Florianópolis inclui na 
escola regular alunos com algum tipo de deficiência, trans-
torno de espectro autista e superdotação. Atualmente, são 
720 estudantes, além de 61 professores e 180 auxiliares de 
educação especial. De acordo com nota publicada no site 
da universidade, não são apenas esses grupos que fazem 
parte da educação inclusiva. Questões de gênero, raciais, 
regionais e culturais e ligadas a pessoas com limitações 
físicas ou sensoriais entram na lista. “Pensamos numa pro-
posta de educação inclusiva que abrangesse a população 
discriminada e excluída do processo escolar. Precisamos dis-
cutir se as condições da escola regular conseguem atender 
toda essa diversidade”, explica a professora Cléia Demétrio 
Pereira, que estuda a área de políticas educacionais voltada 
para os direitos humanos. Mais informações pelo e-mail:  
dppg.cead@udesc.br

notas

Bilhete único para ônibus terá prazo 
indeterminado na capital paulista

A partir de setembro, passageiros com defici-
ência permanente que utilizam ônibus em São 
Paulo não precisam fazer perícia para renovar o 
bilhete único. Os cartões especiais serão válidos 
por tempo indeterminado e a chamada “Prova de 
Vida” será feita nos validadores das catracas ou 
dos terminais de ônibus em até 60 dias antes da 
data do aniversário. Até agora, era preciso comparecer a um 
posto da SPTrans, no bairro do Pari, para fazer perícia médica. 
O agendamento era pelo site e só depois o passageiro ia ao 
posto. No novo sistema, os passageiros serão convocados 
para perícia e recadastramento, no mesmo local, escolhido 
pela acessibilidade, e receberão o modelo com validade 
indeterminada, depois que uma equipe médica avalie as limi-
tações de cada usuário para decidir a concessão do benefício.
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Centro de apoio Cândida 
Bermejo Camargo

C
aro leitor, recentemente conheci em Campo Limpo/SP, 
o belo trabalho do Centro de Apoio Cândida Ber-
mejo Camargo, que dá assistência a crianças ca-
rentes com câncer. É uma entidade social sem fins 
lucrativos, fundada em 1999 e tem a finalidade de 

prestar assistência a crianças e adolescentes carentes, portadores 
de neoplasia e outras patologias, domiciliados em todo o terri-
tório nacional, que ali chegam em busca de tratamento. Estes 

pacientes são encaminhados 
pelo serviço social dos hospi-
tais onde fazem tratamento 
em São Paulo (Hospital das 
Clínicas, Hospital do Câncer, 
entre outros), ou pelo TFD 
(Tratamento Fora de Domi-
cílio) da cidade de origem 

do paciente. O Centro de Apoio não possui nenhum tipo de 
convênio com o governo e funciona apenas com voluntários e 
empresas preocupadas com o bem-estar social. A entidade é 
devidamente registrada na Prefeitura do Município de São Paulo, 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e Conselho Municipal de Assistência Social. A Diretoria é com-
posta por membros eleitos democraticamente, a cada dois anos, 
sem remuneração para o cargo.

O Centro também oferece apoio psicossocial aos assistidos 
e seus familiares ou acompanhantes, fornecendo subsídios 
necessários como hospedagem, alimentação e medicamentos. 
Conta com a ajuda de voluntários, que auxiliam com doações 
em dinheiro, alimentos, utensílios, na realização de eventos para 
arrecadação de fundos etc.                                                                             

O local sempre tem apresentações musicais e teatrais, e 
as crianças e jovens que possuem algum dom aprendem 
a desenhar, pintar e tocar um instrumento, como o caso de 
Abraão, com 20 anos, que vem de Manaus/AM, e Ana Caro-
lina, da Bahia, com 15 anos, ambos tocam violão e cantam 
bem. E a Sandy, de Rondônia, com 19 anos, que sabe cantar. 
Vale a pena visitar a casa de apoio e, se possível, contribuir de 
alguma forma (www.centrocbc.org). Parabéns, dona Antonia, 
Jeane e toda a equipe! 

 música e arte por Celise Melo

Celise Melo (Celelê) 
é cantora, compositora, musicoterapeuta, atriz, educado-
ra, 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 

Rio de Janeiro tem telefone para 
denúncias na Câmara municipal

Desde 21/08 está funcionando o telefone 0800 2822 
896, diariamente, de 9h às 18h. Por ele, os interessados 
podem enviar denúncias, críticas, elogios e sugestões. A 
iniciativa foi da Comissão dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Câmara Municipal do Rio, presidida pela 
vereadora Luciana Novaes, que é tetraplégica devido a 
uma bala perdida.

A primeira ligação foi muito emblemática, de acordo 
com ela. Uma mãe ligou relatando uma série de dificulda-
des para garantir atendimento digno para a filha, que tem 
encefalopatia epilética com diagnóstico tardio de autismo. 
Foram muitas as vezes em que profissionais da saúde não 
sabiam como lidar com a situação. “Este caso já havia sido 
judicializado, desde então acompanhamos o processo sen-
sibilizando a defensoria pública. Visitamos a jovem em casa 
enquanto esteve internada e na volta para seu lar”, conta 
a vereadora. No primeiro mês de funcionamento, entre os 
assuntos abordados, houve  questionamentos quanto à 
renovação de laudos médicos e documentos para retirada 
do Benefício de Prestação Continuada (BCP). Devido à 
falta de conhecimento sobre direitos de uma maneira 
geral, a vereadora deverá ser lançada, no próximo mês de 
dezembro, uma cartilha dedicada a esses esclarecimentos. 

Outro caso que chamou a atenção foi uma reclamação 
sobre falta de acessibilidade numa universidade em Santa 
Cruz. Em reunião com representante da Comissão, a direção 
da universidade firmou compromisso de realizar todas as 
obras necessárias e as obras já começaram. “É a primeira 
vez que a Comissão da Pessoa com Deficiência tem um 
0800. Já tivemos inúmeras reclamações. Estamos enca-
minhando aos setores responsáveis e cobrando soluções. 
Esperamos que a população conheça cada vez mais este 
veículo de cobrança de direitos e que assim a gente consiga 
vencer os desafios da pessoa com deficiência na cidade do 
Rio de Janeiro”, conclui Luciana.
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Comunicação Suplementar e 
Alternativa ganha um mês para ela

O
utubro foi escolhido como 
o mês da Comunicação 
Suplementar Alternativa 
(CSA) pela ISAAC -Inter-
national Society for Aug-

mentative and Alternative Communication, 
mas as comemorações já tiveram início lá 
em agosto, com o VII Congresso Brasileiro 
de Comunicação Alternativa, promovido 
pela ISAAC–Brasil, com o tema “Trilhan-
do Juntos a Comunicação Alternativa”. O 
evento aconteceu em Natal/RN, entre os 
dias 22 a 25 de agosto. 

O Congresso contou com palestrantes 
nacionais e internacionais das áreas de 
Educação, Saúde, Tecnologia, Engenharia, 
Designer e Artes, e teve como objetivo 
acompanhar os avanços da ciência e da 
tecnologia, serviços e pesquisas para o 
suporte à aquisição e desenvolvimento 
da linguagem, comunicação e interação 
por meio do uso dos recursos, procedi-
mentos, técnicas e estratégias dos sis-
temas suplementares e alternativos de 
comunicação, tentando resolver, assim, 
os desafios cotidianos de  comunicação 
de pessoas que apresentam algum tipo 
de comprometimento da linguagem oral. 
Foi lançado o livro “Trilhando Juntos a 
Comunicação Alternativa”, disponível para 
compra no site http://www.isaacbrasil.org.
br/livros.html. “A participação em congres-
sos promove as trocas de experiências, 
inovação e atualização tecnológica. A pu-
blicação do livro a cada congresso registra 
o grande envolvimento e empenho dos 
profissionais e usuários”, diz Marisa Hirata, 
terapeuta ocupacional que trabalha nesta 
área desde 1987.  

No começo de outubro, em Suzano/SP, 
as comemorações deram continuidade 
com o I Evento de Comunicação Alterna-
tiva do Alto do Tietê, com a participação 
também das cidades paulistas de Poá, 
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba 

Mirim, Salesópolis, Ferraz de Vasconcelos, 
Arujá, Santa Isabel e Guararema. “Nosso 
objetivo é divulgar a CSA e conscientizar 
as pessoas sobre a importância desse 
recurso para a comunicação”, explica a 
organizadora Maria de Fátima Dall’Aqua, 
membro da ISAAC Brasil.

 mais eficientepor Samara Del Monte

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

Em ambos os eventos, houve a pre-
sença dos usuários de CSA e seus fami-
liares como palestrantes. E, com muita 
responsabilidade, estava eu lá falando de 
minhas experiências com a CSA junto com 
meu amigo jornalista e escritor, Eduardo 
Montans de Sá. 
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Sou gay, tenho 
deficiência e agora ?

E
stamos vivendo momentos de reflexões 
profundas sociais. Essa convivência com 
a diversidade humana, as alterações 
do modelo familiar, tudo vem contri-
buir para que haja estranheza da parte 

dos conservadores. Por outro lado, temos que ter 
em mente que atravessamos de um século para 
outro com uma velocidade relâmpago, sociedade 
moderna com pessoas vivendo no século 19, onde 
tudo era feio, proibido e pecado, é compreensível.

Em si, a homossexualidade já traz toda uma ba-
gagem de negações, de mazelas a ponto de existir 
grupos de exterminação deste público devido a sua 
orientação sexual. Agora imagine se esta mesma 
pessoa tem uma preferência sexual que foge aos 
padrões do que é “correto” e ainda tem deficiência ? 
É constrangedor a forma como é tratado este ser 
humano, no quanto de olhares de ironia, sarcasmo 

e intolerância social que enfrentará somente por 
querer viver a própria vida.

Normalmente já temos problemas com nossa se-
xualidade em ser héteros, ter deficiência, ter desejos 
e tesão por alguém, já somos marginalizados, por-
que o conceito social de que somos assexuados é 
absurdo. Nossa beleza sempre é questionada, haja 
visto que fugimos de todos os protótipos enfiados 
goela abaixo por uma mídia que tem necessidade 
de padronizar tudo para todos ficarem como os 
homenzinhos azuis da propaganda da TIM.

Bom, se somos assexuados, não podemos ter 
preferência por homem ou mulher para nos rela-
cionar, não podemos abraçar, deitar na cama, se 
aconchegar no colo, beijar a boca que queremos? 
Temos que ficar quietos e riscar do nosso DNA 
toda nossa energia sexual e vital que corre em 
nossas veias ? E por que não podemos ter um 

 mulher por Márcia Gori 



 mulher

Márcia Gori  
é bacharel em Direito-
-UNORP, Presidente-
-fundadora da Ong 
“ESSAS MULHERES”, 
Idealizadora da Asses-

soria de Direitos Humanos - ADH Orienta-
ção e Capacitação LTDA, Ex-presidente do 
Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência - CEAPcD/SP 2007/2009, 
ex - apresentadora do Programa Diversida-
de Atual no canal 30-RPTV, ex-Conselheira 
Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Pre-
sidente 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 Deficiên-
cia 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 Na-
cional 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

relacionamento homoafetivo? Será que 
a felicidade é para poucos ?

Nós, pessoas com deficiência, sem-
pre lutamos pelos nossos direitos, por 
uma inclusão social por inteiro. Conse-
guimos muitas coisas, benefícios para 
termos uma qualidade de vida melhor 
e digna, entretanto esquecemos a nossa 
vida sexual e reprodutiva, a homossexu-
alidade, transexualidade, lesbianidade, 
gay, cis, ou outra sigla qualquer que 
inventaram só para termos mais rótulos, 
então, nem se fala, assunto proibido 
perto da excomunhão... Complicada 
esta visão social que não temos sexu-
alidade, será que somos considerados 
anjos ou demônios ? Qualquer que seja 
a visão, não irá importar, pois temos 
que escolher o nosso caminho e fazer 
todo o processo de libertação, porém 
sem esquecer que toda escolha tem 
conseqüências, que diversas ocasiões 
envolverão outras vidas, a família sentirá 
os efeitos.

O livre-arbítrio existe justamente para 
que a nossa caminhada seja nossa e 
de mais ninguém, que essa construção 
da independência e identidade seja in-
dividual, contudo sem esquecer que 
a felicidade existe desde que poucas 
pessoas se machuquem diante desta 
metodologia de aceitação do ser se-
xual, independente do caminho a ser 
seguido.

Em várias ocasiões me peguei per-
guntando, como seria se minha orien-
tação sexual fosse diferente das regras 
sociais ? Com a família que tenho, com 
as filhas que criei, os amigos em tese 
não vejo grandes alterações, haja vista 
que a grande maioria são militantes de 
Direitos Humanos, porém acredito que 
no pessoal teria um paredão para esca-
lar, seriam longas exposições de senti-
mentos, diversas catarses, até chegar a 
um denominador comum de aceitação 
da minha escolha e de mim mesma.

Por mais que todos falem que é nor-
mal, que não veem problemas, porque 
a vida e as escolhas são individuais, 
no fundo causa constrangimento ver 
duas pessoas do mesmo sexo se aman-

do, devido a toda criação que temos 
em acreditar que o certo é homem e 
mulher, misturando religiões, escrituras 
sagradas, embora na antiguidade fosse 
natural a iniciação sexual dos meninos 
serem com outros homens adultos, as-
sim também nas “reuniões” ter relações 
homossexuais.

Antigamente os conceitos éticos e 
morais eram mais flexíveis, mais toleran-
tes, principalmente tratando-se na ques-
tão da sexualidade das pessoas que não 
tinham deficiência, enquanto em nosso 
caso éramos jogados de abismos por 
serem tratados como monstros, com 
espíritos malignos. Creio que estamos 
melhores agora, na monstruosidade nin-
guém mais acredita, porém não querem 
ver pessoas com deficiência pelas ruas 
trabalhando, passeando, namorando, 
se curtindo, vide a falta de acessibilida-
de que encontramos no dia a dia em 
nossas cidades, em nossos locais de 
trabalho, motéis etc.

Preconceito, falta de compreensão, 
negação dos direitos alheios, julgamen-
to das escolhas, alienação do que é 
certo, errado, moral e ética... Enfim, é 
dessa forma que atualmente vimos os 
assuntos sérios serem tratados, abor-
dados erroneamente incentivando todo 
tipo de discriminação, causando uma 
apartheid cruel em nosso segmento, 
sonegando informações, orientações 
para que esta pessoa possa decidir-se 
mais facilmente qual o melhor caminho 
a tomar para que alcance sua realização 
pessoal.

O amor não tem sexo, preferência de 
companhia, somente quer estar junto e 
completar-se. A deficiência, a sexualida-
de, a homossexualidade, a lesbianidade, 
a heterossexualidade, ou qualquer outra 
escolha, enfim, não importa. Na real, o 
que é importante é a pessoa ser feliz do 
jeito que escolher e trouxer a realização 
pessoal, emocional e psicológico.

Pode ser normal um casal homoafe-
tivo, mas não é comum ver o mesmo 
casal com deficiência, devido a cami-
nhada de reconhecimento que estamos 
iniciando de um direito primário que é 

usufruir o sexo e constituir família, até 
de andar de mãos dadas pelas ruas 
sem causar estranheza ou espanto da 
sociedade. A deficiência faz que a vida 
seja vista de forma diferente por nós, 
sentimos tudo de forma única, tentamos 
nos livrar do peso do errado e o pecado, 
porém quem está à volta insiste em nos 
deixar este peso em nossos ombros, 
com o intuito de frear a nossa libido, 
as nossas gestações de vidas e de pen-
samentos, nos dando uma imobilidade 
que não nos pertence, subjugando-nos 
a nossa capacidade em ser felizes.

Ainda temos muito trabalho para fa-
zer, orientar, incentivar essa galera que 
necessita em amar e com o coração 
explodindo de paixão e carência, sendo 
assim vamos amar, tocar, sentir, beijar, 
fazer amor com responsabilidade, lem-
brando que temos as ISTs (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis) por aí nos 
assombrando.

 
Até nosso próximo encontro !
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Questionando Deputados e 
Deputadas Federais !

L
eitores e leitoras da Reação! 
Escrevi para questionar os De-
putados e Deputadas Federais. 
No dia 9 de agosto, em audi-
ência na Câmara, propuseram 

a fixação de 18 de novembro como Dia 
Nacional das Pessoas Surdocegas. Eu, Alex 
Garcia, sendo um dos surdocegos mais 
desenvolvidos do mundo, não fui convi-
dado (a sociedade brasileira já está estra-
nhando isso), mas tudo bem, a Comissão 
da Câmara tem liberdade para convidar as 
pessoas que desejar e eu não estou aqui 
para avaliar um mero convite.

Mas sim, estou aqui para questionar, 
discordar, criticar e me posicionar contra 
a data de 18 de novembro como data 
nacional de conscientização, escolhida em 
homenagem a Nice Tonhozi de Saraiva 
(que faz aniversário nessa data), pioneira 
na educação direcionada aos surdocegos 
na América Latina.

E por que questionar, discordar, criticar 
e me posicionar contra?

A Sra. Nice Tonhozi de Saraiva não era 
uma pessoa surdocega. Parabéns por seu 
pioneirismo, porém, ela jamais enfrentou 
na pele as barreiras que as pessoas sur-
docegas enfrentam. Portanto, validar esta 
data é sim pactuar com a normalidade 
e com a destruição que esta mesma já 
causou e vem causando às pessoas sur-
docegas.

O que é mais aterrorizador é saber da 
validade da convenção e da validade da 
LBI, normativas estas que contam muita 
da luta de todo o movimento, nasceram e 
foram aprovadas justamente para valorizar 
a pessoa com deficiência e, como vemos, 
por meio desse caso, desejam dar visi-
bilidade a uma pessoa que não foi uma 
pessoa com deficiência.

Deputados e deputadas federais, que 
horror! Eu e milhões de pessoas do mo-

vimento das PcDs estamos desde já a 
pensar o seguinte: a normalidade é es-
perta hein? Ferraram a vida de milhares 
e agora querem enfiar garganta abaixo a 
visibilidade de uma pessoa sem deficiên-
cia para apagar das mentes e corações 
as ações destrutivas, e assim plantar nos 
desavisados que a normalidade fez tudo 
certinho, muito espertinhos hein?

Por que não acolher minha ideia? Existe 
algum receio?

Em 10 de dez de 2016, Alex Garcia 
escreveu: 

“Comissão de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência – CPD. 

Aqui escreve Alex Garcia - Pessoa 
Surdocega. Sou um dos vencedores do 
Prêmio Brasil Mais Inclusão. Com esta 
mensagem desejo solicitar/propor aos 
senhores(as) algo fundamental para todas 
as Pessoas Surdocegas de nosso Brasil. 
Desejo solicitar/propor a elaboração e tra-
mitação de um PL que estabeleça: O Dia 
Nacional das Pessoas Surdocegas.

E qual dia seria esse? Seria o dia de 
nascimento de um surdocego brasileiro.

Esta escolha aconteceria de maneira 
amplamente democrática pela sociedade 
brasileira através de votação via internet. 
No site da Câmara seria montado o es-
paço de votação. Neste espaço constaria: 
Breve texto explicando esta democrática 
iniciativa. O Nome e perfil das Pessoas 
Surdocegas interessadas em participar 
da escolha (são os candidatos). A forma 
de votação - nome, RG / CPF e E-mail 
do cidadão votante (só é permitido votar 
uma vez, por isso deve ter no sistema 
de votação o RG/CPF e E-mail, se estes 
dados se repetirem o sistema trava e não 
conta o voto).

Para saberem: O Dia Internacional das 
Pessoas Surdocegas comemora-se em 27 
de junho - Dia do nascimento de Hellen 

 espaço aberto por Alex Garcia

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

Keller. Se Hellen Keller pode dar sua data 
de nascimento para o Dia Internacional 
por que uma Pessoa Surdocega do Brasil 
não pode dar para o dia nacional?

Defendo o Dia Nacional das Pessoas 
Surdocegas desde 2013 quando esti-
ve debatendo em audiência. Ler com 
atenção aqui: www.agapasm.com.br/
audiencias.asp.

O Brasil é de fato um País Democrático? 
Por que não acolher minha ideia? Existe 
algum receio? Sou um cidadão do Mundo 
Democrático e assim poderíamos inserir 
nesta minha ideia de votação o nome 
da sra. Nice Tonhozi de Saraiva, o nome 
das pessoas surdocegas e deixar que a 
Democracia escolha.

Com a decisão os Deputados e  
Deputadas.

Atenciosamente. 
Alex Garcia - Pessoa Surdocega”.
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Babá eletrônica para Surdos deve 
chegar em breve ao mercado

C
om duas primas surdas e 
uma prima intérprete de Li-
bras, Ana Caline Escarião 
de Oliveira fazia o curso de 
Design de Produto na Univer-

sidade Federal da Paraíba, no campus de 
Rio Tinto, quando teve a ideia de aprovei-
tar a experiência familiar para desenvolver 
seu projeto de conclusão de curso, con-
cluído em 2014. “Uma das minhas primas 
tem a minha idade, crescemos juntas, e 
desde cedo aprendi a língua de sinais, 
então tenho convivência com várias pes-
soas surdas. Ao longo dos anos, presenciei 
muitas dificuldades do cotidiano que elas 
enfrentam”, conta.

Dessa experiência pessoal nasceu o 
“Buátech”, uma babá eletrônica para sur-
dos, seguindo a vertente do Design Inclu-

sivo.  “Ao ter a ideia, sob a orientação do 
professor e designer Kléber Barros, procurei 
auxílio de professores do curso de engenha-
ria elétrica que fica no Campus I, na cidade 
de João Pessoa/PB. Conheci o professor 
Antonio Augusto e ele selecionou alunos 
de engenharia para desenvolverem a parte 
de eletrônica do produto”, lembra. Foi criada 
uma equipe para o projeto, formada tam-
bém por Cainã Costa e Kléber Barros e pelos 
engenheiros Antonio Augusto, Jaun Maurí-
cio, Higo Thaian e Jonathan Pereira.

A principal dificuldade para criar o pro-
duto foi a detecção apenas de choro de 

bebê em meio a ruídos cotidianos, como 
barulho de TV, buzina de carro, latido de 
cachorro, miado de gato, vozes humanas, 
entre tantos outros. De acordo com a desig-
ner, existem babás eletrônicas que também 
atendem surdos, mas não foram especifi-
camente criadas para eles. “Se existe, não 
temos conhecimento”, conta.

O projeto deu tão certo que ganhou a 
2ª Premiação de Inovação Tecnológica Pro-
fessor Delby Fernandes de Medeiros, em 
2016, promovido pela Agência de Inovação 
Tecnológica da UFPB, a Inova-UFPB. 

O “Buátech”, que inclui a parte fixa para 
ser colocada junto ao bebê e uma pulseira 
para ser usada pelos surdos, já foi paten-
teado mas ainda não tem data certa para 
chegar ao mercado. No momento, Ana 
busca empresas para licenciar a patente e 
comercializar o produto. “Criar essa babá 
eletrônica foi uma satisfação pessoal pelo 
fato de conhecer bem as dificuldades das 
pessoas com deficiência auditiva, por saber 
que um produto tão simples pode melho-
rar grandiosamente a vida delas”, conclui.

 tecnologia



De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil tinha 9,5 milhões de surdos em 2010. Pela projeção atual, esse 
número evoluiu para 12,5 milhões. Para facilitar a vida dos que usam apenas a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) para se comunicar surgiu o projeto de inclusão  
“Giulia – Mãos que Falam” (www.projetogiulia.com.br).

O aplicativo para smartphones capta a comunicação 
gestual e a traduz para o Português. Baseado em inteli-
gência artificial, o sistema foi idealizado pelo professor da 
Universidade Federal do Amazonas, Manuel Cardoso, 
CEO da startup Map Innovation. O download pode ser 
feito gratuitamente no Google Play atualmente somente 
para Android, mas será expandido também para IOS e 
para a Língua de Sinais de outros países, já que calcula-se 
a existência de cerca de 300 milhões de pessoas com 
deficiências auditivas no mundo. Com o Giulia instalado 
no smartphone, o usuário prende o aparelho ao antebraço com uma braçadeira equi-
pada com sensor. A pessoa faz os sinais, que são traduzidos em áudio para a língua 
portuguesa. O aplicativo também interpreta em Libras as palavras de uma conversa 
por meio de um avatar. “Venho trabalhando com tecnologias assistivas desde 1992, 
quando fiz o mouse ocular para tetraplégicos”, conta Cardoso. O nome “Giulia” foi 
uma homenagem a uma menina de Curitiba, que tinha paralisia cerebral e que usou 
o Mouse Ocular. “Ela tinha cinco anos quando a conheci, há 12 anos, e ela me deu 
grandes lições de superação do que de fato são dificuldades na vida. Infelizmente, 
ela faleceu há dois anos”, lembra o professor.

O projeto tem encontrado receptividade no mundo corporativo. No último 
mês de junho, por exemplo, a Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e 
KitchenAid, fez um lançamento do Giulia em São Paulo. O aplicativo já é usado 
pelos funcionários da unidade de Manaus. Compareceram o professor Cardoso e 
Vanderlane Menezes Gomes, que é surda, operadora de produção da Whirlpool 
e que demonstrou o funcionamento. “Acreditamos no Giulia, um produto de 
tecnologia 100% nacional que vai beneficiar significativamente os deficientes 
auditivos em situações profissionais e pessoais”, afirma Armando Ennes do Vale Jr, 
vice-presidente da Whirlpool.

A Tim também apoia o projeto, numa ação que faz parte de uma série de 
esforços da empresa no sentido da inclusão via tecnologia: “A meta é ampliar a 
acessibilidade ao dar visibilidade e capilaridade ao projeto, oferecendo especial-
mente a empresas uma solução inovadora para ampliar a inclusão de pessoas 
com deficiência no quadro de colaboradores”, explica Janilson Bezerra, diretor de 
negócios e inovação da TIM Brasil. “Queremos identificar e trabalhar em parceria 
com empresas interessadas em negócios complementares”, destaca o executivo.

Além da função de tradutor, o aplicativo reúne outros recursos como a leitura de 
códigos de barra e QR Code em cardápios, caixas de remédios, opções de locali-
zador, alerta, chat, babá eletrônica e despertador. “Identificamos muitas aplicações 
para facilitar a vida dos deficientes auditivos em situações cotidianas como uma 
visita ao médico, ir à escola, caso precise de algum atendimento em delegacia e 
até para se comunicar com seus familiares que desconhecem Libras. O aplicativo 
torna a comunicação possível e garante mais segurança ao deficiente auditivo”, 
conclui Cardoso.

 tecnologia

Tradutor de libras ao alcance do celular já é realidade
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Kica de Castro 
é publicitária e fotógrafa. 
Tem uma agência de mode-
los exclusiva para profissio-
nais com alguma deficiência 
desde 2007. 
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com

SPFW com diversidade

O 
segmento sempre ques-
tionou a ausência de 
modelos com deficiên-
cia física nas passare-
las do maior evento de 

moda do Brasil e o mais importante 
da América Latina que é o São Paulo 
Fashion Week  (SPFW), além de ser 
a quinta maior Semana de Moda do 
mundo, depois das de Paris, Milão, 
Nova York e Londres. 

No ano de 2011, algumas ações de 
marketing foram feitas nas passare-
las externas do evento. Desde então, 
edição após edição, contatos foram 
feitos para mostrar aos estilistas que 
os profissionais com deficiência são 
referência de beleza e altamente quali-
ficados para esse mercado de trabalho. 

No ano de 2016, Alexandre Quei-
roz, responsável por selecionar casting 
para vários eventos, entrou em contato 
para aprofundar os conhecimentos do 
universo da pessoa com deficiência e 
saber quem são os profissionais dispo-
níveis. Um ano marcado por diálogos, 
trocas de experiência e uma ponta 
de esperança que no ano seguinte a 
oportunidade de trabalho seria uma 
realidade. 

Chegou 2017 e logo no começo do 
ano, mais precisamente em feverei-
ro, contatos para 43ª edição do SPFW 
são realizados, sem sucesso. 

Meses passando, trabalhos sendo 
realizados, inclusive a exposição Retra-
tos Inclusivos, matéria da edição 117, 
página 70. E aproveitando para fazer 
uma errata, a mesma aconteceu em 
Belo Horizonte/MG nos dias 22 de 
agosto a 04 de setembro. Montar ex-
posição requer dedicação e por conta 
disso novos tentativas de contato en-
traram na planilha de 2018. 

Para grata surpresa, o telefone da 
agência toca, número do Rio de Ja-
neiro, era Alexandre Queiroz com a 
proposta de contratar modelos com 

 moda e beleza por Kica de Castro

deficiência física para desfilar na 44ª 
edição do SPFW. 

Material enviado e 2 modelos com 
amputação de membro inferior fo-
ram selecionados: Ravelly Santana, 
22 anos e Vagner Molina de 47 anos, 
que inclusive abriu o desfile. 

Bruno Alencar, 28 anos, também 
com amputação de membro inferior, 
foi selecionado por outra agência e 
pós-evento foi inserido no casting da 
agência Kica de Castro Fotografias. 
Bruno teve a oportunidade de dividir a 
passarela em alguns momentos com 
Raissa Santana, Miss Brasil 2016. 

O desfile aconteceu no dia 30 de 
agosto, no Parque do Ibirapuera. A 
palavra inclusão fez parte desse mo-
mento como um todo. Primeiro que 
o desfile foi na parte externa, ao lado 
da OCA, onde todos puderam assis-
tir a inclusão na passarela. Além de 
modelos com deficiência, também 
estavam presentes pessoas da melhor 
idade, plus size, negros, transexuais 
e albinas. 

A coleção Primavera-Verão 2018 
foi assinada pelo renomado estilista 
mineiro Ronaldo Fraga, que apostou 
na diversidade. Inspiração foram as 
praias democráticas dos anos 20 e 
recebeu o nome poético de “As praias 
desertas continuam esperando por 
nós dois”.

Fraga apostou na cartela de cores: 
rosa seco, preto, branco e um bege 
quase dourado. Acessórios também 
marcaram presença, como os ócu-
los personalizados pela marca Moon 
Moda e calçados da Nuu Shoes.





98

Alunos fazem cursinho em 
Libras na preparação de exames

 espaço surdo

D
esde o último mês de agosto 
e até janeiro de 2018, uma 
turma de alunos se reúne 
todos os sábados na Escola 
Estadual Dom Maria Ogno, 

no bairro de Vila Matilde, e na USP Leste, 
na capital paulistana, para ter aulas gratui-
tas em cursinho preparatório para Enem 
e Fuvest. Elas são ministradas na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) por professores 
bilíngues, formados nas suas respectivas 
áreas de conhecimento, como Física, Biolo-
gia, Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, 
História, Química e Geografia.

A atividade faz parte do projeto “Libras 
na Ciência”, criado em 2014, que ensina a 
língua aplicada ao ensino de ciências para 
professores e alunos da USP e da rede mu-
nicipal e estadual de ensino, contando com 
o apoio da Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, da Habits – USP LESTE, da 
DC33 Comunicação, da Diretoria de Ensino 

Leste 1 e da referida escola.
O idealizador é o professor 

Rafael Dias Silva que, além 
de promover o acesso aos con-
teúdos escolares exigidos nos 
exames, trabalha também com 
o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades que esses 
alunos precisam possuir para 
a realização desses processos 
seletivos ou de qualquer outro.  
“A ideia é oferecer, de forma 

complementar, o acesso aos conteúdos da 
proposta curricular já ensinados nas escolas 
e fazer uma revisão caso os alunos estejam 
com dúvidas”, explica.

Professor, mestrando e pesquisador em 
educação especial, Silva ainda dá palestras 
sobre inclusão no setor público, cursos de 
formação inicial e continuada para profes-
sores sobre educação bilíngue (Libras/Por-
tuguês), além de tratar sobre metodologia 
e estratégias educacionais. Ele conta que 
alunos surdos matriculados nas escolas de 
ensino regular podem contar com o apoio 
de professores interlocutores (escolas esta-
duais) e intérpretes educacionais (escolas 
municipais). “Ter um profissional que contri-
bui para o acesso ao conhecimento dentro 

de um ambiente majoritariamente formada 
por ouvintes é fundamental”, considera. “Já 
evoluímos bastante, mas ainda podemos 
melhorar”. Ele conta que, nas inúmeras for-
mações continuadas que aplica, percebe 
ainda uma   falta de comprometimento com 
a questão inclusiva por parte de professo-
res, coordenadores pedagógicos, diretores 
e equipe escolar. “Ou seja, a criação de um 
projeto político-pedagógico que contemplas-
se a multiculturalidade presente nas escolas 
que não são bilíngues”.

Para Silva, os materiais didáticos preci-
sam ser estruturados a fim de garantir que 
os alunos surdos tenham pleno acesso ao 
aprendizado, através de sequências didáticas 
e  plano de aula com adaptações. “Eles são 
muito visuais, então por que não preparar 
aulas com imagens ou vídeos?”, pergunta.

Curso em Libras

A vantagem para os alunos do curso 
preparatório da zona leste é que todas as 
aulas são ministradas em Libras e, com 
isso, os professores ensinam e tiram even-
tuais dúvidas diretamente e não precisam 
de tradutores-intérpretes, fazendo com o 
processo de ensino-aprendizagem seja de 
forma direta.

Para o professor, uma das conquistas 
mais importantes é motivação: “Recebe-
mos os alunos muito desmotivados e sem 
nenhuma perspectiva para dar continuidade 
aos seus estudos. O ensino superior repre-
senta, para muitos, um desafio impossível 
de ser vencido. Mostramos que isso não é 
verdade e que eles possuem toda capacida-
de para acessar o ensino superior e seguir 
aos cursos de especialização, mestrado e 
doutorado”, garante o professor.

Os alunos recebem o material didático 
preparado pelos professores que possuem 
como fonte os vestibulares dos últimos 10 
anos realizados pela Fuvest e pelo Enem. 
Com isso, os alunos vão se familiarizando 
com os modelos utilizados, fazendo com 
que cheguem no dia do exame mais prepa-
rados. Além dos aspectos relacionados aos 
conteúdos, os alunos recebem orientações 
específicas sobre os processos seletivos 

como tempo de prova, cursos, mercado 
trabalho e outros itens.

Silva lamenta o fato de que as aulas se-
jam concentradas só aos sábados, já que 
o ideal seriam pelo menos três encontros 
semanais mas, por questões financeiras, não 
puderam ser ampliadas. “Cabe aqui um con-
vite para empresas ou sociedade civil que 
queiram ajudar neste projeto de inclusão”, 
diz o professor.

Para os estudantes que estão cursando 
no momento, a oportunidade de fazer o cur-
so tem sido uma experiência bastante positi-
va: “Está ajudando bastante, aprendi muitas 
coisas novas, muitas que nem imaginei”, 
afirma Thaiany Urtado de Menezes, que ain-
da não se decidiu por medicina veterinária, 
biomedicina ou engenharia civil. Ela acredita 
que terá mais chances em conseguir uma 
vaga. Já Gustavo Ribeiro Mocuta de Souza 
acredita que, com o cursinho, terá chance de 
tirar uma nota muito boa no ENEM, o que 
ajudará a conseguir uma bolsa de estudos 
para a faculdade. O sonho dele é cursar en-
genharia civil. Caíque José Carvalho da Silva, 
que sonha com educação física e biologia, 
sintetiza a esperança de todos: “Quero a 
minha vida melhor”, finaliza.

Ao longo de 4 anos, 60 alunos que 
passaram pelos cursos foram aprovados 
em faculdades e a ideia, a partir de ago-
ra, é monitorar o desempenho, acom-
panhando todos os exames e processos 
seletivos que participarem. Quem quiser 
informações sobre o cursinho em 2018 
pode seguir a página no Facebook (www.
facebook.com/librasnaciencia) ou pelo  
e-mail: rafael.dias.silva@alumni.usp.br
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Casa de games investe 
em acessibilidade

M
uitas pessoas com 
deficiência gostam e 
têm vontade de par-
ticipar dos chamados 
“jogos de escape”, em 

que os participantes têm 60 minutos para 
tentar desvendar mistérios e decifrar pistas 
para conseguir sair de dentro de uma sala 
que apresenta um cenário bem realista de 
uma história específica, com passagens 
secretas e surpresas. Para que possam 
participar, esses locais precisam, em pri-
meiro lugar, de acessibilidade.

A Laramara - Associação Brasileira de As-
sistência à Pessoa com Deficiência Visual 
– prestou assessoria à The Escape Game 
(www.theescapegame.com.br), instalada 
no bairro da Vila Mariana, na capital paulis-
ta, desde antes da inauguração, por conta 
das questões de acessibilidade física que 
seriam implantadas ainda na fase de cons-
trução. De acordo com o sócio-proprietário 
Guilherme Robles Júnior, especialistas da 
Associação fizeram uma visita técnica e 
participaram da especificação da fachada, 
da recepção, da área de eventos e das 
salas temáticas. “Os profissionais da as-
sociação deram ainda orientações básicas 
aos colaboradores sobre como receber 
e atender pessoas com deficiência em 
geral”, conta Júnior.

Para firmar a parceria e ter o aval da 
Laramara nos jogos, duas pessoas com 
deficiência visual, um totalmente cego 
e outro com baixa visão, jogaram com 
quatro pessoas sem deficiência, nas qua-
tro salas do The Escape Game. Entre o 
grupo da Laramara estavam o professor 
de Orientação e Mobilidade, 
João Álvaro de Moraes Fe-
lippe, que não jogou, mas 
participou da visita técnica 
e Renato José Silva, que 
apresenta um comprome-
timento parcial da visão e 

ocupa o cargo de revisor de textos em 
Braille na Associação: “Acredito que o 
jogo é funcional para o grupo em geral, 
muito interessante e totalmente possível 
às pessoas cegas”, diz Silva.

As adaptações inseridas na casa fo-
ram homologadas: “A Laramara é uma 
instituição de referência na deficiência 
visual e acredito que o grande benefício 
é ter colaborado com a inclusão em mais 
um segmento corporativo”, diz  Felippe. 
A partir de agora, o selo do Laramara 
estará presente em todos os materiais 
do The Escape Game, assim como no 
site e redes sociais.

Além de pessoas com deficiência visu-
al, quem usa cadeira de rodas também 
conta com acessibilidade. A casa oferece 
um carro escalador, que dá acesso a toda 
área, inclusive externa, rampas e espaço 
de eventos (150m2), com bar, churras-
queira e cozinha equipada. A casa segue 

todas as normas de acessibilidade 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABTN). Das quatro salas 
temáticas, duas têm acesso a ca-
deirantes: Roubo a Banco e Agente 
Secreto. As demais são Drácula e 
Máquina do Tempo.



Verão chegando… 
como frequentar praias e piscinas ?

por Luciene Gomes 

J
á sinto o “cheiro” do verão, a esta-
ção de que mais gosto. Acho que 
nela as pessoas são mais colori-
das, mais felizes, mais bonitas. A 
primavera é um aperitivo, nela já 

começa o horário de verão, amado por 
mim e detestado por alguns, as flores 
estão lindas e os dias já começam a ficar 
mais longos.

Tetraplégicos lesionados medulares, por 
conta das mudanças neurológicas sofridas, 
normalmente têm dificuldades com tem-
peraturas muito quentes e muito frias, o 
cérebro não entende as “mensagens” que 
permitem ao corpo manter uma tempera-
tura constante, não são incomuns casos 
de hipotermia e hipertermia. Então, tenho 
que cuidar dos excessos.

Cada um tem suas particularidades. Eu 
por exemplo, me sinto mais confortável 
com o calor, acho mais fácil encontrar 
formas de resfriar o corpo do que aquecê-
-lo no inverno, quem me conhece sabe! 
Então a ideia de colocar as pernas de 
fora e me refrescar por aí, faz com que 
eu nunca esqueça que isso não é tão 
simples. Afinal, a falta de acesso restringe 
minhas escolhas quanto aos lugares em 
que posso aproveitar os dias de sol.

Shopping Center, definitivamente, não 
é a minha praia, mas reconheço que um 
bom ar condicionado é tentador. O que 
gosto mesmo é sentir o sol (mesmo que 
um pouquinho) na minha pele, olhar 
aquele céu azulzinho e aquela brisa para 
refrescar. Tento fazer isso um pouco todos 
os dias.

Se pudesse, iria para a praia com fre-
quência, amo aquela atmosfera, o cheiro 
da maresia, olhar para o mar, mas infeliz-
mente, quase sempre é só isso mesmo. 
Meu espaço não é a areia, muito menos 
a água, e claro que não por opção, mas 
por falta de acessibilidade física. Embora já 
existam projetos que buscam possibilitar o 

Luciene Gomes é ca-
deirante, arquiteta e ur-
banista. Doutoranda em 
Terapia Ocupacional pela 
Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) nas 
áreas de Acessibilidade 
e Desenho Universal. 

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

acesso de pessoas com deficiência a esses 
lugares, grande parte funciona apenas no 
verão, em dias e locais pontuais. A praia, 
que é tão democrática, perde esse status 
em se tratando de inclusão de deficien-
tes físicos ou pessoas com mobilidade 
reduzida.

Isso não é diferente em piscinas de 
clubes e hotéis. Com raras exceções, não 
há rampas ou elevadores nas piscinas. 
Algumas vezes, nem é possível chegar 
próximo a elas por conta de barreiras físi-
cas como degraus, por exemplo. E assim 
como no mar, tenho que contar com a 
boa vontade de alguém para me colocar 
dentro da água e, como quase nunca me 
sinto segura com isso, abro mão desses 
imensos prazeres da vida, quase sempre.

E pensando aqui com meu celular, con-
sidero que parques públicos e praças são 
locais mais democráticos, já que quase 
sempre posso circular por eles, ou em 
parte deles, mas, infelizmente, vivemos 
em um país onde parques não fazem 
comumente parte da paisagem urbana e 
as praças são deixadas de lado pelo poder 
público. Faltam manutenção, iluminação, 
o que não falta é sujeira.

Mas não desanimo, vou procurando vi-
ver meus dias, buscando formas de apro-
veitar todas as belezas da vida, de perto, 
de longe, ou apenas na imaginação. E que 
venha o verão, que o sol brilhe e o céu 
permaneça azulzinho !
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Modelo: Adriana Buzelin

Tetraplégica

Cabelos: Edina Padua

Acessório de cabelo: Heliana Lages  

Maquiagem: Rejane Soilho 

Vestindo: Aparecida Blanc Vestidos de Noivas

Flores: Amadeu Scarpelli

Locação: Casa Ateliê - BH 

Foto: Kica de Castro 





Minha escolha faz a diferen a no trânsito.

Nossas concessionárias possuem o Programa Honda Conduz, que garante uma equipe de vendas 

treinada para receber pessoas portadoras de necessidades especiais. Sempre com agilidade 
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de dirigir seu novo Honda.

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.*

*Versões disponíveis para isenção do IPI e ICMS: Fit Personal e City DX e LX.

Saiba mais em honda.com.br/automoveis e vá até uma concessionária.
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