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crescer na
adversIdade !

odos nós temos problemas diariamente. Quem não tem problemas ? Já não
bastam os nossos, pessoais, ainda temos que conviver e ter nossas vidas
influenciadas diretamente pelos problemas da nossa cidade, nosso estado,
do País e até do mundo. É só ligar a TV, ler um jornal, ouvir um noticiário no
rádio e lá estão eles... somos bombardeados o tempo todo. No Brasil o nosso
principal problema é a tal da “crise”. Lá se vão pelo menos 3 ou 4 anos que não se fala
outra coisa: CRISE !
Seu sonho... ele é maior do que a crise ? Tem que ser ! Precisa ser ! Você é muito mais
do que isso que tentam enfiar em nossas mentes todo dia.
A “crise”, mesmo que esteja aí, ela vai passar. Ela é como uma doença: ou ela te mata
ou ela passa. Não nos vacinamos contra gripe, febre amarela... então, temos que que
nos vacinar contra a “crise” também. Temos que estar imunes a ela. Afinal, depois dela,
certamente virá uma onda de prosperidade. É assim que o mundo funciona. Sempre foi
assim e sempre será. E acreditem, já estamos entrando nessa nova fase “pós-crise”, é só
acreditarmos e nos deixar contaminar por esse pensamento de prosperidade !
Ou você prefere se juntar com aqueles que ficam chorando e reclamando ?
Adversidade é assim, ou você senta, chora e é engolido por ela, ou você sai na frente,
aprende e se reinventa... inova e supera tudo isso.
Se a “crise” quer que você demita... então invista ! A “crise” quer que você desista...
então insista ! A “crise” quer que você pare... então atropele !
Não há melhor momento para se reinventar, investir e descobrir novas oportunidades
do que os momentos de “crise” ou de adversidades. Isso pode até parecer piegas ou papo
de autoajuda, mas é a pura verdade.
Quantas pessoas encontramos no nosso caminho todos os dias reclamando, choramingando, desmotivadas, arrasadas até... e de quem é a culpa ? Elas atribuem tudo de
ruim que as acontece, para a tal da “crise”. No entanto, a culpa está no comportamento
de cada um. Está na forma como cada um enxerga as adversidades: como “problema”
ou como “oportunidade” ? Mude o seu foco, tenha novas perspectivas. Não ignore as
oportunidades que a “crise” te oferece e transforme a adversidade em aprendizado e
investimento !
Sei que é difícil. Cada um sabe o tamanho do seu fardo e o peso que ele tem. Mas
se podemos encarar tudo de uma forma mais leve e ainda sair por cima dessa situação,
para que vamos ficar fazendo parte do grupo que choraminga e não faz nada para mudar
? Pense nisso ? Você pode ! Só você !
Nos últimos tempos estamos passando por mudanças éticas e políticas muito intensas em nosso País. A corrupção exacerbada levou o Brasil para o fundo do poço... e por
consequência, todos nós pagamos um pouco dessa conta. E de certa forma, fizemos por
merecer. Afinal, quem colocou os nossos governantes onde estão fomos nós mesmos.
Por isso existem eleições. Agora, estamos vendo que devemos ser menos acomodados e
conformados, tivemos que sentir na carne para começar a ter mais consciência política e
entender o quanto isso tudo reflete diretamente em nossas vidas. Espero que em 2018, nas
Eleições, tenhamos mais cuidado ao escolher nossos candidatos. Espero que a Copa do
Mundo não desvie nossas atenções e que possamos escolher melhor quem vai comandar
nossa nação daqui para frente. Já apanhamos bastante, está na hora da gente crescer !
Grande abraço a Todos !

Rodrigo Rosso

Diretor de redação
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“Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras ! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia está
a terra das tuas riquezas... Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno”.
Salmos 104:24 e 27

e n t r e v I s ta

elIane leMos
uMa das Pioneiras no desenvoLviMento do esPorte
adaPtado no BrasiL, PsicóLoga e Professora, eLa
conta Quais são os desafios do instituto entre
rodas e de uMa educação Mais HuMana no País

F

undadora do Instituto Entre Rodas, uma Organização da sociedade civil sediada em São Paulo/
SP, a psicóloga Eliane Lemos possui quase 30
anos de trabalho com o esporte adaptado, com
crianças e mulheres com deficiência e com famílias em situação de risco social. Formada em Psicologia na
Universidade do ABC Paulista (antiga UNIABC, atual UFABC)

em 1985, Eliane fez especialização no atendimento da pessoa com deficiência na Universidade de São Paulo (USP)
logo em seguida. Depois cursou mestrado em Distúrbios no
Desenvolvimento, na Universidade Presbiteriana Mackenzie,
na capital paulista.
A psicóloga foi uma das pioneiras no trabalho com esporte
adaptado no Brasil, começou suas atividades nessa área em
1992. “Comecei a trabalhar com o esporte adaptado no Clube
dos Amigos dos Deficientes Visuais (CADEVI). Deu muito certo
e então fui trabalhar no Clube dos Paraplégicos de São Paulo
(CPSP). No CPSP foi formada a primeira equipe brasileira de
basquete com cadeirantes do Brasil. Quem criou a equipe
foi o Sérgio Seraphin Del Grande. Foi ali que eu comecei a
trabalhar com atletas do basquete”, conta Eliane. Del Grande
foi o fundador do CPSP em 1958 e um dos dois pioneiros na
introdução dos esportes paralímpicos no Brasil.
Após o CPSP, Eliane trabalhou com a equipe do Magic Hands – atletas cadeirantes de basquete que eram apadrinhados
pelos jogadores Oscar Schmidt e Magic Paula, considerados
até hoje como os maiores jogadores da história do basquete
brasileiro. A formação do Magic Hands aconteceu em 1996,
na mesma época, em uma equipe de profissionais coordenada
pelo professor e educador físico americano Steven Dubner,
Eliane participou da criação da Associação Desportiva para
Deficientes (ADD) atuando lá por mais de 15 anos. “No ano
2000, desenhamos o primeiro projeto de basquete para crianças cadeirantes no Brasil, o Cesta de Três. Aquele foi um
divisor de águas”, conta orgulhosa a psicóloga.
Vamos agora conhecer mais sobre Eliane Lemos:

Revista Reação – Você participou da criação de vários projetos esportivos para crianças cadeirantes. Como surgiu a ideia de
criar o Instituto Entre Rodas, também com forte trabalho junto
às mulheres com deﬁciência ?
Eliane Lemos – Em 2005, comecei a me desligar da ADD e em
2009 comecei a desenhar um esboço do que gostaria de desenvolver na área social. Em 2010, um amigo americano, Dr. Scott Rains,
me ajudou a estruturar o Entre Rodas definindo seus pilares. Em
dezembro de 2013 nasceu formalmente o Instituto Entre Rodas.
Antes disso, no ano de 2000, ao desenvolver um projeto direcionado
a crianças com deficiência, ficou evidente que seria necessário intervir no núcleo familiar. Os resultados desse acompanhamento foram
muito positivos porque estávamos mais próximos da realidade diária
de cada família. Alguns pais não tinham concluído seus estudos ou
estavam desempregados, mães que estavam criando seus filhos
sem um companheiro ou apoio familiar e à medida que fazíamos
as intervenções, orientações e acompanhamentos, os resultados
eram visíveis. Tínhamos um convênio com o ATENDE que levava
as crianças e seus responsáveis para os locais de treinos, outras
famílias conseguiam chegar por conta própria. O importante era
aproveitarmos bem o tempo, as criavnças treinavam e em paralelo
nós (eu e os estagiários de psicologia) realizávamos atividades com
os pais. Essas informações foram importantes para determinar quem
atenderíamos e o que realizaríamos no Instituto Entre Rodas. No
início seria para atender as mulheres com deficiência que já eram ou
queriam ser atletas, aos poucos fui inserindo outros públicos como
as mães das crianças com deficiência. A participação do Dr. Scott
Rains foi muito importante porque à medida que discutíamos sobre
resultados que gostaríamos de ver no Entre Rodas. Fui ampliando o
olhar e aos poucos compreendemos que as mulheres escalpeladas
das comunidades ribeirinhas, mulheres quilombolas que defendem o
direito das crianças e adolescentes irem à escola, mulheres egressas
do sistema prisional também foram incluídas nas possibilidades de
projetos que poderíamos desenvolver, chegamos à conclusão de
que o Instituto Entre Rodas tem como núcleo a preservação dos
direitos humanos.
RR – Qual a importância de levar as crianças para o esporte ?
EL – Porque eram crianças que vinham de comunidades carentes.
Por isto, muitas vezes as famílias estavam com problemas de saúde,
financeiros, muitos problemas que atrapalhariam o treino das crianças. E como eu sabia dessas situações ? Tínhamos um protocolo,
minha assistente, às sextas-feiras ligava para todas as crianças para
confirmar a presença no treino que aconteceria no sábado, confirmar
o roteiro do ATENDE e para saber como estava a criança em relação
à escola, saúde e outras informações que fossem importantes. Essas
informações direcionavam minhas ações na semana seguinte. Se
houvesse um problema, por exemplo uma questão de saúde, tentávamos encontrar um hospital que atendesse a criança ou o familiar,
assim como eu realizava palestras em troca de leite integral e em pó
e fraldas, para serem distribuídos para as crianças do projeto que
necessitavam e que o excedente era doado para abrigos.
RR – Sem um atendimento às famílias, a recuperação das
crianças seria mais difícil ?
EL – Exatamente. Foi então que eu pensei em criar o Entre Rodas.
Pensei em criar um instituto só para mulheres e meninas cadeirantes,
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que pudessem ser atletas ou não. Porque eu pensei: eu não tenho
só uma menina com deficiência, eu tenho também a mãe desta
menina, que atravessa uma série de problemas. Quem me ajudou
a ter esta visão bem abrangente foi o Scott. Era uma visão bem à
frente daquilo que existia no Brasil em 2010.
RR – Essa era uma visão avançada. Quais seus diferenciais ?
EL – Ela era e ainda é porque a questão da pessoa com deficiência
no Brasil está muito ligada ao assistencialismo e isto nem sempre é
positivo. Ainda há muito por ser realizado para deixar de ser totalmente assistencialista. Eu mesma já tive uma visão assistencialista.
Eu deixei de trabalhar só com a pessoa com deficiência, passei a
trabalhar com direitos humanos porque a coisa toda é mais abrangente e tudo está ligado. Veja: a partir do momento que você faz uma
intervenção e evita a violência doméstica, você reduz a quantidade
de mulheres com deficiência, porque muitas mulheres adquirem uma
deficiência como resultado da violência. Veja o exemplo da Maria
da Penha. Com isto, ao evitar a violência doméstica, você também
reduz a quantidade de crianças nas ruas e consequentemente haverá
a diminuição da evasão escolar e índices de criminalidade.
RR – Esse conceito todo de trabalho social veio dos Estados
Unidos e da Europa ?
EL – Sim, porque lá as coisas estão socialmente mais avançadas.
Existem pessoas que dizem: eu só vou trabalhar com gente com
deficiência. Isto é errado, precisa ser desconstruído. É preciso ter
um olhar mais abrangente. Eu trabalho com a dignidade da pessoa
humana. A pessoa com deficiência não está sozinha: ele ou ela tem
uma família, frequenta uma escola. É preciso que esta família, geralmente chefiada por uma mulher no Brasil urbano de hoje, tenha o
mínimo de estrutura para apoiar o desenvolvimento da criança e do
adolescente. Isto eles já perceberam há mais de 10, 15 anos... nos
Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em Portugal, nos outros países
europeus. Agora esta percepção chega ao Brasil.

RR – todos os projetos estão ligados à frequência e ao desempenho
escolar da criança ?
EL – temos dois projetos que estão atrelados à frequência, quanto
ao desempenho essa é uma questão mais complexa porque envolve o
sistema de avaliação educacional e, tenho algumas ressalvas, principalmente se pensarmos que são muitas as crianças com deficiência, com
idade entre 11 e 14 anos que não estão alfabetizadas ainda. É preciso
investir nas crianças. veja: a maioria das famílias que eu acompanhei
na outra associação tiveram crianças que estudaram, concluíram o
ensino médio, fizeram faculdade e estão no mercado de trabalho. Por
que isto é importante ? Porque quebra o círculo vicioso da crença de
que não possuem o direito ao sucesso, a sair das dificuldades financeiras, das limitações e da falta de informações. esta é uma discussão
que tem mais de duas décadas. não basta você apoiar a criança que
é cadeirante e começar a jogar basquete ou a praticar qualquer outra
modalidade esportiva. você precisa perguntar para esta criança ou este
adolescente: onde você quer estar em dez anos ? em quinze anos ? É
preciso pensar no futuro e como chegar até ele. o que ela quer fazer ?
o que deseja aprender ? Precisamos instigar a curiosidade e interesse
das crianças. o esporte deve ser o meio e não o fim dessa trajetória
no crescimento pessoal.
RR – como podemos dar exemplos destas situações ?
EL – Podemos da seguinte maneira: hoje você encontra um adulto
com deficiência, que jogava basquete e não quis estudar, decidiu não
aceitar uma proposta de trabalho, sair dos faróis da cidade. e onde ele
está hoje ? Pedindo dinheiro num dos faróis da cidade ou então está
sem muitas perspectivas de melhorar suas condições de vida. falta um
projeto de vida. É preciso perguntar para cada criança ou adolescente
cadeirante e esportista aonde ele quer chegar. ele precisa ter informações para poder decidir ser um atleta ou entrar no mercado de trabalho.
com informações e orientações ele pode viver do esporte, hoje já são
alguns atletas que conseguiram. não foi uma jornada fácil, antes houve
um grande investimento pessoal e individual. Lembro-me de um atleta
que ficou paraplégico aos 15 anos após sofrer um acidente, uma parede
desabou em cima dele. Quando comecei a acompanhá-lo ele estava
super revoltado. existe um processo que é inerente a todos os seres
humanos diante das perdas que chamamos como elaboração do luto.
esse é um processo constituído por 5 fases: negação, ira/raiva, barganha, depressão e aceitação. esse jovem estava na fase da ira/raiva. ele
conquistou depois de muitos anos, sua independência, principalmente a
emocional, para que pudesse dar continuidade à sua vida. canalizou sua
ira para seguir em frente e fechou o ciclo para começar uma nova etapa.
RR – então a falta de objetivos pode virar um problema a longo
prazo para a pessoa com deﬁciência ?
EL – Pode, como pode virar para qualquer pessoa. veja só, uma
situação que acontece atualmente, muitas pessoas com deficiência
conseguiram se inserir bem no mercado de trabalho. outros sentem
receio de assumir um contrato de trabalho e perder o benefício que já
é garantido. com a devida orientação e apoio ele consegue compreender que vale se dedicar ao trabalho numa empresa, por exemplo,
para que possa se desenvolver cada vez mais. Por isto eu digo que é
preciso quebrar a visão assistencialista de forma que seja compreensível
para todos. o custo da deficiência e a ausência do estado para suprir
necessidades básicas dificultam tomar uma decisão entre ter um salário
ou manter um benefício.
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RR – quais projetos a entre rodas desenvolve atualmente ?
EL – desenvolvemos quatro projetos no instituto: “as filhas de
gaia”: para meninas entre 12 e 17 anos de idade. “Mães que tecem”:
para mulheres que são mães de crianças com deficiência, vítimas da
violência, com deficiência e egressa do sistema prisional. “autoestima”:
para mulheres com e sem deficiência. “inclusive você”: para crianças
com deficiência entre 5 e 14 anos de idade. este é o projeto com maior
foco do instituto para 2018, que tem como principais objetivos construir
um legado na educação a partir dos 4 pilares da educação e a doação
de cadeiras de rodas. esse projeto foi desenvolvido pelo fernando
aranha, atleta de triathlon (primeiro atleta brasileiro a participar dos
jogos Paralímpicos de inverno, em sochi, 2014). no projeto, a alphamix, assume 50% do preço de uma cadeira de rodas de alumínio, feita
sob medida e da cor que a criança escolhe, os outros 50% são de nossa
responsabilidade. uma cadeira de rodas mais leve, sob medida que ajuda
na independência das crianças e dos adolescentes melhora a autoestima e aumenta sua mobilidade. Para muitas famílias faltam recursos
para comprar uma cadeira de rodas no valor de r$ 5.400 – às vezes
até mesmo para comprar uma cadeira com qualidade abaixo da que
doamos. este projeto tem um impacto social e econômico significativo
e foi lançado em 2015. nossa meta para 2018 é de 180 cadeiras doadas
para crianças das mais diferentes regiões do Brasil. Queremos atender
a 180 pessoas. no dia 3 de dezembro de 2017 lançamos a campanha
#nãoÉMito, como estratégia de captação de recursos para a compra
das cadeiras de rodas. essa campanha tem, desde então, ampliado a
cada dia com a adesão de representantes dos três setores da sociedade
civil. nessa campanha desconstruímos a lenda urbana das campanhas
de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio que eram trocados
por cadeiras de rodas básicas e construímos o ciclo produtivo desde
o momento da arrecadação dos lacres, comercialização e entrega da
cadeira de rodas sob medida para as crianças que estão inscritas no
projeto “inclusive você”. Mais informações podem ser encontradas na
página do instituto: www.entrerodas.org.
RR – o que te deﬁne e o seu trabalho ?
EL – Penso em alguns termos com significados que façam sentido
para mim e cheguei à conclusão que depois de completar 55 anos de
idade, não caibo numa definição tão exata. sou uma junção de vitórias
e derrotas, de acertos e erros, do exercício da vaidade e do aprendizado
com a humildade, com a ira e minha capacidade de amar, que eleger
apenas um indicador me deixa desconfortável. o que me define ? ser
quem eu sou e para saber quem eu sou, só precisa chegar mais perto e
chegando mais perto vai perceber que estou em constante aprendizado
e transformação. gosto disso !
gratidão, esse é o sentimento por esse momento !

OTTOBOCK
bebionic

A mão biônica mais realista do mundo
A experiência de anos de desenvolvimento, investimento e interação
com amputados em todas as etapas levou à criação da bebionic.
A tecnologia pioneira e o design inovador foram combinados para
tornar a mais popular das mãos protéticas multi-articuladas ainda
mais resistentes e fáceis de usar.
Confortável, intuitiva e precisa ao mesmo tempo, a bebionic continua
melhorando a qualidade de vida e as habilidades de usuários de todo
o mundo. Desde ajudá-los a realizar tarefas simples, do dia-a-dia, a
atividades recreativas e laborais.
A mão bebionic apresenta 4 opções de punho e 14 padrões de
preensão diferentes, por isso oferece aos usuários uma mão protética
altamente tecnológica e funcional.

Opções de tamanhos e padrões de preensão

2015

www.ottobock.com.br
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Por roMeu KazuMi sassaKi

Inclusão de Pessoas
coM defIcIêncIa eM
calendárIos
Parte 4

E

sta Parte apresenta datas comemorativas
relacionadas a pessoas com defi ciência,
previstas para os meses de junho, julho e
agosto.

Dia de Helen Keller. 1º junho. Instituído pelo Lions
Club International em 1971 “para lembrar a data da
morte (1º/6/1968) de Helen Adams Keller”. Nascida em
Tuscúmbia, Alabama, EUA, em 27/6/1880, Helen Keller
foi, nos primeiros 19 meses de sua vida, uma criança
que riu e brincou e explorou seus entornos. Mas uma
febre alta tirou sua visão e audição, deixando-a sozinha
em um mundo escuro e silencioso. Com a ajuda de sua
professora Anne Sullivan, Helen aprendeu a ler e a escrever e graduou-se com honra na Faculdade Radcliffe em
Massachusetts em 1904. Esteve em São Paulo, Brasil, em
maio de 1953. Recebeu grau honorário da Universidade
de Harvard em 1955 (“A História de Minha Vida”, de Helen
Keller, publicado em 1902).

Dia Internacional do Surdocego. 27 junho. Instituído
pela IV Conferência Mundial “Helen Keller” em 1989, em
homenagem a Helen Keller, que nasceu em 27/6/1880.

Dia Nacional do Teste do Pezinho. 6 junho. Instituído
pela Lei n. 11.605/ 2007.

Dia Internacional da Superdotação [Dia Internacional da Pessoa com Altas Habilidades]. 10 agosto. A Lei
n. 5.692/1971 determinou que “alunos superdotados” e
“alunos deficientes” recebam “tratamento especial” (L.M.
Guarino, em “Fatos marcantes na história da reabilitação
e da educação especial no Brasil”, in Revista Pestalozzi,
1996, pp. 78-79).

Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. 13 junho. Instituído pela Resolução da ONU n.
A/RES/69/170, de 18/2/2014.
Dia Internacional do Orgulho do Autismo. 18 junho.
Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral
Amiotróﬁca (ELA). 21 junho. Proposto pelo senador Romário de Faria (PSB-RJ) na Lei n. 13.471/2017.

romeu kazumi sassaki
é consultor de inclusão social e
presidente reeleito da associação
nacional do emprego apoiado (gestão
2016-2018)
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Dia do Hospital. 14 julho. Instituído pela Organização
Mundial da Saúde. “No Brasil, a ausência de um modelo
assistencial integrado e o subfinanciamento da saúde
pública vêm, infelizmente, sucateando a estrutura hospitalar que atende ao Sistema Único de Saúde” (Yussif
Ali Mere Jr., “Um resgate pelo bem da saúde”, Folha de
S.Paulo, 14/7/2017).
Dia Nacional da Equoterapia. 9 agosto. Instituído pela
Lei n. 12.067/2009.
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R$
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Semana Nacional das Pessoas com Deﬁciência Intelectual ou Múltipla. 21 a 28 agosto. Instituído pelo
Decreto n. 54.188, de 24/8/1964.
Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose
Múltipla. 30 agosto. Proposto pelo deputado federal Celso
Russomano (PPB-SP) na Lei n. 11.303, de 11/5/2006.
DE
R$
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ASSOC I A Ç Õ ES e e n t i d a d e s

Banco de Olhos
de Sorocaba/SP
Perto dos 40 anos, BOS fará a
gestão da Rede Lucy Montoro

P

erto de completar 40 anos de existência, o
Banco de Olhos de Sorocaba (BOS) firmou-se como uma das principais instituições em
doações e transplantes de córneas, tratamento e cirurgias oftalmológicas no Brasil.
A história do BOS começou em 1979 com a doação e
transplantes de córnea apenas na Região de Sorocaba
– Sudoeste do Estado de São Paulo. Em 1995, com a
construção do Hospital Oftalmológico de Sorocaba (HOS)
e, em 2004, com uma parceria com a Prefeitura de São
Paulo e a instalação de uma unidade de captação de
córneas na capital paulista, a instituição evoluiu para um
complexo hospitalar oftalmológico, que realizou mais de
168 mil cirurgias apenas no centro cirúrgico e mais de 33
mil transplantes de córneas entre 1979 e 2017.
Recentemente, o BOS participou de uma convocação
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e foi o

escolhido para a gestão da Rede de Reabilitação Lucy
Montoro em Sorocaba/SP: “essa parceria funciona com
contrato de gestão com metas contratualizadas. Ela não
possui relação com o hospital”, comenta Edil Vidal de
Souza, superintendente do Grupo BOS – Hospital Oftalmológico de Sorocaba.
Vidal de Souza conta que no ano passado, o BOS
realizou uma média de 30 mil atendimentos mensais,
entre: consultas, exames e cirurgias. Segundo ele, em
2017 também aconteceu a ampliação do Instituto BOS
e a inauguração de mais uma sala cirúrgica. “Estamos
com um projeto de ampliação de toda a área cirúrgica e
de apoio para os próximos meses”, afirma.
De acordo com o superintendente atualmente 60% dos
atendimentos são de pacientes vindos do Sistema Único
de Saúde (SUS) e 40% são de outros estados brasileiros.
Existe também a procura de pacientes estrangeiros, a

maioria de países da América Latina.
O superintendente explica que, atualmente, é fácil para um
paciente se cadastrar no BOS para um transplante de córnea e
que o cadastro pode ser feito também por um aplicativo no celular.
“O cadastro para avaliação do transplante pode ser feito a partir
do aplicativo APP-BOS, disponível nas lojas Google Play ou Apple Store. O APP permite a interação com o BOS durante todo o
processo de atendimento. A consulta inicial, via SUS, pode levar
120 dias. Após o cadastro inicial na fila de espera, o transplante
pode demorar entre 60 a 90 dias, dependendo da técnica que for
usada no paciente, se a lamelar ou a penetrante”.
O BOS é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Vidal
de Souza conta que o primeiro projeto com o governo estadual
para captação de córneas fora de Sorocaba começou em 2004,
em uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde através
da Central de Transplantes. “A secretaria municipal de saúde
da capital paulista também aderiu à Central, o que estendeu a
atuação do BOS aos hospitais municipais paulistanos. Por isto,
foi instalado um Laboratório Satélite do BOS na capital paulista,
onde são processadas todas as córneas captadas nessa cidade”,
diz. “Por causa de todo o impacto positivo deste trabalho, o BOS
já foi convidado por outros municípios para estabelecer a mesma
parceria neste projeto”, afirma.
A entidade também possui um acordo de cooperação técnica
com médicos do Peru, para implantar o primeiro banco de olhos
no país latino-americano vizinho do Brasil.
O superintendente considera que o início do ensino médico
no BOS, realizado a partir da abertura do hospital em 1995 com
a residência médica, tornou-se a principal base para o desenvolvimento tecnológico da instituição. Atualmente, o BOS – Hospital
Oftalmológico de Sorocaba tem uma equipe de 240 médicos.

Rede Lucy Motoro em Sorocaba/SP
A gestão da Rede de Reabilitação Lucy Montoro em Sorocaba será outra missão para o Grupo BOS. Criada em 2008,
pelo governo estadual paulista, a Rede Lucy Montoro cuida da
reabilitação e tratamento de pacientes com deficiências físicas
incapacitantes, motoras e sensório-motoras. Atualmente, a Rede

CENTRO CIRURGICO DO BOS
conta com 14 unidades no estado de São Paulo, entre capital,
interior e litoral. Sorocaba terá a 15ª unidade. O atendimento é
realizado por equipes multidisciplinares, com médicos fisiatras,
enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais
e assistentes sociais, entre outros profissionais.
“O Centro Rede Lucy Montoro de Sorocaba funcionará em
horário integral, no mínimo cinco dias por semana e, dentro das
necessidades, aos sábados, em turno parcial”, explica Vidal Souza. Além dos serviços de fisioterapeutas, médicos fisiatras e todos
os já normalmente oferecidos pela Rede Lucy Montoro, a unidade
de Sorocaba terá o serviço de reabilitação visual, que atenderá
crianças e adolescentes de até 15 anos. “Serão atendidas crianças e adolescentes nas condições de cegueira e visão subnormal,
cataratas congênitas, transtornos da coride e da retina, glaucoma,
transtornos do nervo óptico e das vias ópticas e atrofia óptica”,
detalha o superintendente do BOS. Ele destaca que, no Centro
Rede Lucy Montoro, também terá profissionais especializados
em orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual.

Edil Vidal de Souza,
superintendente do
Grupo BOS – Hospital
Oftalmológico de
Sorocaba
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curso de lIBras da Puc-sP
deve chegar a 400 alunos

N

o primeiro semestre deste ano, a DERDIC
- Divisão de Educação e Reabilitação dos
Distúrbios da Comunicação, unidade sem
fins lucrativos da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), poderá
chegar a 400 alunos cursando a Língua Brasileira de
Sinais – Libras. No ano inteiro de 2017, o curso teve 750
alunos, o que significou uma média pouco superior a 350
por semestre.
Usada como língua de comunicação pela população surda
brasileira, a Libras passou a ser a segunda língua oficial do
Brasil em 2012. O curso de Libras é aberto a todos, não é
gratuito e a procura sempre tem sido grande, afirma Maria
Inês Vieira, coordenadora do Programa de Acessibilidade da
DERDIC/PUCSP. O Curso é oferecido na Coordenadoria Geral
de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE)
da PUC-SP que também oferta, entre outros, os cursos de
línguas na PUC-SP. “É como se fosse um curso de inglês,
francês ou italiano. O aluno aprende um novo idioma”, diz
Maria Inês, coordenadora do núcleo, fazendo questão de
ressaltar que a Libras é uma língua, não uma “linguagem”.
Segundo ela, atualmente o curso de
Libras tem 350 alunos na capital paulista, distribuídos em 23 turmas. Todos os
professores são surdos. O curso tem uma
carga horária de 4 horas semanais, com 60
horas semestrais a cada módulo em um
total de 120 horas para cada nível – são 3
níveis: básico, módulos 1 e 2; intermediário,
módulos 1 e 2; e avançado módulos1e
2. “Na Libras, o aluno não tem o recurso
escrito como nas outras línguas”, destaca Maria Inês.
As aulas são ministradas nas unidades da PUC-SP nos
bairros da Consolação e Vila Mariana/Santa Cruz, perto de
estações do Metrô. O custo do curso é de R$ 1.200 por
semestre. “A exceção é o avançado, que sai mais caro, R$
1.400 porque as salas só podem ter 18 alunos”, comenta a
coordenadora.
O perfil etário e sócio-econômico dos alunos é bem
diversificado. “Existem desde adolescentes até idosos.
Alguns estudantes aprendem Libras com o objetivo de trabalhar como intérpretes e tradutores. Já alguns advogados
e médicos têm interesses profissionais na língua”, diz. O
curso é oferecido como segunda língua para ouvintes, mas
tem alguns alunos deficientes auditivos.
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

origeM da LiBras
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) originou-se no
século XIX, época do Brasil Império, durante o Segundo
Reinado. Contam que o imperador Pedro II tinha uma
preocupação com a educação dos surdos, que na época
não recebiam nenhuma instrução. Em 1855, ele convidou o professor francês surdo E. Huet, para que viesse
ao Brasil. O professor Huet fazia parte do Instituto de
Surdos-Mudos de Paris (atual Instituto Nacional de Jovens
Surdos, da França). Em 22 de setembro de 1857, foi fundado oficialmente o Imperial Instituto de Surdos-Mudos
no Rio de Janeiro, em prédio próprio construído por ordem do imperador, hoje denominado Instituto Nacional
de Educação de Surdos - INES. O dia 22 de setembro,
data de fundação do INES, é quando é comemorado o
Dia Nacional do Surdo. “Na realidade, a língua de sinais
já existia no Brasil, embora ainda não fosse considerada
uma língua. O professor Huet trouxe o alfabeto manual
francês, que é utilizado como uma ponte entre a Libras e
o português”, conta Maria Inês Vieira. “Ele também trouxe conceitos que não existiam na língua de sinais usada
nas comunidades surdas da época. Assim como o Brasil
teve sua origem mesclada à Língua de Sinais Francesa,
a Língua de Sinais Americana, nos Estados Unidos, também”, diz a coordenadora. Na França, o alfabeto manual
foi criado no século XVI.
Maria Inês Vieira diz que atualmente devem existir no
Brasil cerca de 10 milhões de pessoas com deficiências
auditivas. “A saúde pública deve muito à população brasileira. Cerca de 90 % dos casos de surdez têm como

origem causas ambientais. Apenas 10 % dos casos de
surdez no Brasil tem origem genética”, comenta.
A DERDIC é composta por eixos de educação, saúde e
pesquisa. A divisão conta com uma clínica de atendimento
a problemas de alteração de audição, voz e linguagem, a
qual tem parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e
realizou 25.790 atendimentos clínicos gratuitos em 2017.
Sua Escola de Educação Básica para Surdos atende 100
alunos da faixa etária de Educação Infantil ao 9º ano. A
instrução é bilíngue, em Libras e português.
Mais informações e inscrições no Curso de Libras
podem ser feitas através do site: www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/curso-livre-de-libras

cePro oferece ofIcIna
gratuIta da lIBras
O Centro Profissionalizante Rio Branco (CEPRO) e o Sindicato
de Limpeza Urbana de São Paulo (SELUR) começaram em 9 de
abril a 17ª turma da Oficina de Libras – Língua Brasileira dos
Sinais. A oficina de Libras do CEPRO, braço das Faculdades
Rio Branco, é gratuita e tem cerca de 10 lições. O Centro realiza
uma oficina a cada semestre e, de acordo com Fernanda Oliveira, assistente técnica do CEPRO, para o próximo semestre
a oficina está prevista entre o começo de setembro e meados
de novembro. “A nossa oficina traz um conhecimento básico
da Libras. A ideia é instigar o aluno a aprender um novo idioma
e temos consciência de que, após dez lições, ele não sairá
fluente, mas será capaz de ter uma comunicação básica em
Libras”, diz Fernanda. Segundo a assistente, é importante que
as pessoas aprendam a se comunicar em Libras. “Desde 2012,
é o segundo idioma oficial do Brasil após o português. É uma
língua que faz uma diferença enorme no cotidiano da população
que é deficiente auditiva”, comenta, ao lembrar que no Brasil,
atualmente, devem existir cerca de 10 milhões de deficientes
auditivos.
A oficina do CEPRO-SELUR aceita alunos com e sem deficiência auditiva. A 17ª turma terá a oficina, entre abril e junho,
na sede do SELUR, que fica na Avenida Paulista, 807 – São
Paulo/SP.

Liç ã o d e v i d a

João Maia: fotógrafo
e palestrante !
Aos 43 anos, ele conta como os
esportes e a fotografia o ajudaram a
recomeçar a vida após perder a visão

com os pais até hoje. O fotógrafo conta que cedo se deparou
com situações de preconceito por causa do irmão que tem
deficiência, no interior do Piauí.
“Naquela época não se falava em inclusão da pessoa
com deficiência. Na passagem da década de 1980 para a de
90, comecei a sentir que existia preconceito com as pessoas
com deficiência, com o meu irmão. As pessoas não respeitavam”, conta João. “Em 1995, eu concluí o ensino médio e
decidi mudar para São Paulo/SP. Um irmão já vivia na capital
paulista e foi importante porque me acolheu. Vim em busca
de melhor qualidade de vida. Já em São Paulo, fiz concurso
público, passei e virei carteiro dos Correios”, diz.
Em 2004, após ficar cego e ter frequentado a Fundação
Dorina Nowill e a UNICID, João descobriu o esporte. “Um

TRABALHO DE JOÃO NA PARALÍMPIADA

A

tleta, fotógrafo e com uma grande sensibilidade – estas palavras ajudam a definir João
Batista Maia da Silva – fotógrafo e pessoa
com deficiência visual de 43 anos, piauiense
de nascimento e radicado em São Paulo/
SP desde 1995. A trajetória de João Maia também é de
uma luta marcada pela persistência, que o levou a superar
vários desafios na vida. O fotógrafo criou o site e projeto
Fotografia Cega – ele também é palestrante e percorre
escolas e universidades, onde conta a sua experiência de
vida e ensina a fotografia.
Aos 28 anos, João Maia ficou cego. Ele teve uma uveíte
grave – uma inflamação na úvea (parte dos olhos que inclui
a íris, corpo ciliar e coróide) – que levou à perda total da
sua visão do olho direito e a uma lesão no nervo óptico
esquerdo, que reduziu e deixou a vista que sobrara totalmente desfocada. João também descobriu no Hospital das
Clínicas (HC), na Zona Oeste da capital paulista, que tinha
Catarata. A operação contra a doença não obteve sucesso.
Na época, em 2004, João era carteiro nos Correios. Uma
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situação que para muitas pessoas poderia significar o fim
da carreira e das aspirações da vida, para João Maia foi um
novo aprendizado. Ele passou a se dedicar aos esportes
e mais tarde, após fazer um curso no Senac-SP, passou a
fotografar de maneira profissional – cobriu a Paralimpíada
do Rio 2016 e a Corrida de São Silvestre, na capital paulista,
entre vários outros eventos esportivos.
“Após o fracasso da cirurgia, caiu a ficha. Eu percebi que tinha uma deficiência visual. Aprendi Braile, tive
o apoio da Fundação Dorina Nowill. Outro apoio muito
importante foi o da Universidade Cidade de São Paulo
(UNICID). Um dos donos da UNICID era cego e decidiu me
ajudar. Estudei lá e tive uma professora cega. Isto foi importante. No início da deficiência, você precisa conversar
com pessoas que passaram por isto. Foi isso que começou a me devolver a vontade de viver”, lembra João Maia.
Nascido em Bom Jesus do Piauí/PI, município a 500
Km da capital do estado, Teresina, em 1974, João tem 10
irmãos, dois deles com deficiência, sendo que um tem
deficiência intelectual grave e mora no interior do Piauí

TRABALHO DE JOÃO NA SÃO SILVESTRE

colega me convidou para fazer natação no ‘Panelão’ da Polícia
Militar de São Paulo. Eu topei e comecei a nadar... Eu não me
saí bem na natação, mas lá fiz outro amigo e ele me levou para
o atletismo”, conta João. O ‘Panelão” da PM de São Paulo é o
prédio e complexo onde fica o Centro Administrativo da Polícia
Militar paulista, na Avenida Cruzeiro do Sul, centro da capital. O
prédio é chamado informalmente de ‘Panelão’ por causa da sua
forma redonda.
“Eu adorei o atletismo. Entrei em uma equipe de rendimento.
Naquele tempo, fazia atletismo e comecei o curso de Fotografia
na Universidade do Senac, no bairro de Santo Amaro”, conta
João. “Eu fiquei na Universidade de 2008 a 2013. E foi então que
comecei a fotografar meus colegas de atletismo. Uns colegas

inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
Direito mercado de trabalho INCLUSÃO moda e beleza SUSTENTABILIDADE igualdade
DIREITO meio ambiente IGUALDADE inclusão EDUCAÇÃO diversidade TRABALHO
MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade INCLUSAO direito
www.tendenciainclusiva.com.br
inclusão MOBILIDADE
URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO
25
revista reação
DIREITO meio ambiente WWW.TENDENCIAINCLUSIVA.COM.BR diversidade
TRABALH
inclusão MOBILIDADE URBANA diversidade SOLIDARIEDADE igualdade EDUCAÇÃO

26

revista reação

fgts Poderá ser
usado Para coMPra
de Prótese e órtese

FIAT PARA PCD
FIAT ARGO DRIVE
1.3 GSR

FIAT CRONOS DRIVE

PREÇO PÚBLICO

R$ 59.990,

1.3 GSR

PREÇO CLIENTE PCD

PREÇO PÚBLICO

R$ 60.990,
PREÇO CLIENTE PCD

R$ 44.035,

R$ 44.293,11
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gostavam das fotos e sempre me chamavam para fotografar
batizados, casamentos, eventos. Muitas vezes eu pedia ajuda
para outras pessoas quando ia fotografar uma prova esportiva.
Elas me ajudavam a me posicionar em um local estratégico para
fazer as fotos e ao mesmo tempo não atrapalhar os atletas na
pista. Eu tinha um medo enorme de atrapalhar algum atleta”,
lembra João. “Inclusive, aprendi que geralmente existe uma
área bem definida onde ficam os fotógrafos”, lembra.
João também praticava arremesso de disco, além do
atletismo. Em 2015, ele decidiu parar com o atletismo, mas
fotografava muitas provas. Foi em uma das provas que ele
perguntou a um amigo, o também fotógrafo e cadeirante Vitor
Young, onde poderia alugar uma lente fotográfica melhor. “Eu
não tinha dinheiro para comprar uma lente boa para fotografar.
O Young me ajudou e foi em uma produtora onde os caras
alugavam as lentes. Ele levou as minhas fotos das provas de
atletismo e eles adoraram. Daí a coisa foi toda muito rápida:
logo depois, com o apoio da produtora e também da Apple,
eu estava me preparando para cobrir os Jogos Paralímpicos
do Rio em 2016”, conta.
Durante a Paralimpíada no Rio, João chamou a atenção
dos jornalistas e dos atletas. “Não é todo dia que você vê um
cara cego fotografando. Isto chama a atenção, é lógico. Bom,
eu dei uma entrevista para uma jornalista da Agência France
Press (AFP) e ela publicou uma matéria contando a minha história. Essa matéria correu o mundo, foi lida em mais de 30 países,
em francês, inglês e espanhol. Foi uma coisa impressionante
porque fiquei conhecido mais no exterior do que aqui dentro
do Brasil. Choveram jornalistas pedindo entrevistas”, diz João.
“Eles queriam saber como é que uma pessoa com deficiência
visual pode fotografar. E eu vou dizer que é fantástico isso,
porque você pode falar sobre inclusão social, sobre superação,
sobre competência profissional. Muitos colegas me disseram
na época: “João, deixa isso para lá, não deixe subir na sua
cabeça porque um dia vai acabar”.
“Não acabou e nem subiu na minha cabeça. Eu voltei para
São Paulo e tive a ideia de montar o Fotografia Cega”, comenta.
Hoje, além de fotografar, ele dá palestras e ensina as pessoas
com deficiência visual que elas podem fotografar. Elas podem
ter acesso à Fotografia e mudar as suas vidas.
Segredo – João diz que o segredo para fotografar bem
é sempre conhecer o lugar onde vai fotografar e seu ponto
estratégico. “Quando eu fotografei a Corrida de São Silvestre,
me posicionei na esquina da Rua Brigadeiro Luís Antônio com
a Avenida Paulista. Porque ali é perto do final da prova. Os
atletas sobem a Brigadeiro e chegam muito cansados à Avenida
Paulista. Você faz as melhores fotos se souber o momento certo
de disparar a máquina”, diz.
Futuro – “O que eu quero é trabalhar. Fazer as minhas palestras, fazer oficinas de Fotografia para pessoas com deficiências
visuais. Este projeto que eu criei, o Fotografia Cega, já me
levou a fazer palestras na Universidade de São Paulo (USP),
na Universidade de Campinas (UNICAMP), e em Santiago do
Chile. O trabalho dá dignidade, estou feliz”, diz João.
Para saber mais sobre o trabalho do fotógrafo no site: www.
fotografiacega.com.br.

O governo federal anunciou no dia 16 de abril que
os trabalhadores agora poderão utilizar recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para
comprar próteses ou órteses que não tem cobertura
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para ter direito
ao uso do FGTS é necessário que o trabalhador tenha um Laudo Médico atestando sua necessidade da
prótese ou órtese. O decreto foi publicado no Diário
Oficial da União na terça-feira, dia 17/04. De acordo
com o secretário-executivo do Conselho Curador do
FGTS no Ministério do Trabalho, Bolivar Tarragó, a
medida é um avanço para a sociedade. “Já estava
prevista essa possibilidade na lei, mas a regulamentação era necessária, tanto para a aplicação,
quanto para estabelecer regras no intuito de prevenir
fraudes”, explica. O texto - Decreto Nº 9.345 de 16
de abril de 2018 - foi construído pelo Ministério do
Trabalho, a Caixa Econômica Federal e a Secretaria
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A
partir da publicação no Diário Oficial, a Caixa terá
um prazo de 120 dias para executar as medidas
necessárias de viabilização para este tipo de saque.

Méier - Rua 24 de Maio, 833
21 2197-8400
Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 858
21 3198-3300
Nova Iguaçu - Av. Carlos Marques Rollo, 951 21 2107-1900
www.itavemafiat.com.br

No trânsito, a vida vem primeiro.

facebook.com/itavemafiat

Fotos meramente ilustrativas. Fiat Cronos Drive 1.3 GSR 18/18 à vista R$ 44.293,11. Fiat Argo Drive 1.3 GSR 18/18 à vista R$ 44.035,24. Valores anunciados estão sujeitos a
alterações de acordo com a tabela da montadora. Consulte-nos para mais informações sobre documentações necessárias para descontos especiais para clientes PCD. Reservamonos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

HYUNDAI PARA PCD ATENDIMENTO EXCLUSIVO
Creta Attitude 1.6 Exclusivo PCD

HB20 Sedan 1.6 AT6

PREÇO PÚBLICO
R$

PREÇO PÚBLICO
R$

69.990

PREÇO PCD
R$

63.730

54.662,
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PREÇO PCD
R$

49.072,10

Auxiliamos na aquisição do seu Hyundai 0km, com a documentação e a indicação do modelo mais adequado.

HMB ITAVEMA MOTORS
RIO DE JANEIRO

MÉIER:
CAMPO GRANDE:
SÃO JOÃO DE MERITI:
DUQUE DE CAXIAS:

Rua 24 de maio, 1.047
Rua Maria de Jesus Botelho, 33
Rod. Presidente Dutra (50m após Casa do Alemão)
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 521

21 3506-9200
21 2159-6900
21 2651-9750
21 2653-2630

www.itavemamotors.com.br

No trânsito, a vida vem primeiro.

facebook.com/itavemahb20

Fotos meramente ilustrativas. Creta Attitude 1.6 Exclusivo PCD 18/18 à vista R$ 54.662,19. HB20 Sedan 1.6 AT6 18/18 à vista R$ 49.072,10. Valores anunciados estão sujeitos a
alterações de acordo com a tabela da montadora. Consulte-nos para mais informações sobre documentações necessárias para descontos especiais para clientes PCD. Reservamonos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

t e s t- d r I v e
dirigibilidade, Visibilidade, conforto e
desemPenho
Com uma relação custo x benefício incrível, o Creta
chegou chegando. Tanto para pessoas com deficiência
condutoras (que dirigem o próprio carro), como para
aqueles que necessitam de um motorista ou alguém da
família dirigindo o veículo, o modelo agradou e muito.
A posição de dirigir é muito boa, gostosa e confortável,
devido às regulagens práticas do banco e do volante.
A visibilidade é e sempre foi um dos pontos altos dos
SUVs compactos e isso agrada muito ao público com
deficiência. Através dos vidros do carro, por sua grande
área envidraçada, o motorista tem visão de tudo e de
todos os pontos. A ergonomia dos bancos oferece com
suas regulagens uma condição de dirigibilidade muito
boa ao motorista.
O Creta é confortável, silencioso, mas em alta rotação dá para sentir a vibração do motor. A suspensão é
firme e encara bem as ruas esburacadas e irregulares
de nossas cidades. Ele é alto por fora, mas por dentro,
a impressão é que estamos dirigindo um modelo de
tamanho comum. É muito gostoso de dirigir, tanto na
cidade como na estrada. O Creta mostrou agilidade e
segurança, respostas rápidas e estabilidade nas curvas,
e freadas precisas. A direção elétrica é leve e auxilia

nas manobras e estacionamento, já na estrada em alta
velocidade, ela fica mais pesada e dá maior segurança
para sua condução.
No geral, o modelo sucesso da Hyundai tem ótimo
desempenho, mas pena que os equipamentos mais importantes e bacanas do Creta estão restritos às suas versões mais caras, como a central multimídia, por exemplo.

hyundaI creta

uM dos QueridinHos das Pessoas coM deficiência

O

modelo da coreana Hyundai, produzido
no Brasil, é quase uma unanimidade entre as pessoas com deficiência e seus
familiares. Sem dúvida nenhuma pode-se
dizer que o Creta é hoje, um dos “queridinhos” daqueles que compram carros 0km com isenção
de impostos no Brasil, desde o seu lançamento, quando
estourou em vendas.
Na medida certa, seja para qual for a deficiência:
grande por dentro, imponente por fora, fácil de entrar e
sair, com bom espaço interno e ótimo porta-malas para
transporte de cadeiras de rodas, sem falar no motor
econômico e de bom torque, e no câmbio automático
confortável e de respostas rápidas, o modelo agradou logo
de cara. Não é a toa que o Creta apareceu em destaque
ocupando a 2ª colocação no resultado da Pesquisa do
Carro do Ano para Pessoas com Deficiência 2017.
Numa parceria com a Revista Reação, a fábrica da
Hyundai enviou um modelo do Creta, automático - Flex,
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para que pudesse ser submetido aos testes feitos pela
equipe exclusiva de profissionais especializados que só
essa revista tem. Ficamos com o veículo por 30 dias. Mais
uma vez, tivemos o apoio da adaptadora de veículos Hand
Drive – localizada na zona norte da capital paulista – que
instalou no modelo um equipamento completo, com alavanca de freio/acelerador e um pomo giratório no volante,
para que fosse possível a realização dessa matéria. Agora,
vamos conhecer um pouco mais do carro.

revista reação
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acessibilidade e transferÊncia

esPaço interno e de Porta-malas

Os comandos de painel do Creta são muito bons e
fáceis de usar. São colocados de forma com que o motorista tenha tudo ao seu alcance no painel, isso faz muita
diferença para uma condução segura, principalmente para
pessoas com deficiência ou até pouco controle de tronco.
A posição do braço esquerdo sobre o descanso da porta
do motorista para a empunhadura da alavanca de freio
e acelerador (adaptação) também é bastante confortável
dá segurança ao condutor. O botão de partida ao invés
de uso de chaves também é um ponto muito positivo.
O acesso ao interior do carro, para quem usa da cadeira
de rodas, é muito bom. A transferência da cadeira para
o carro e do carro para a cadeira é bem cômoda, o carro
é alto, porém sem exageros, na medida certa, proporcionando uma operação segura e sem muito esforço. O que
faltou nesse quesito para ganhar uma nota 10, foi uma alça
de apoio sobre a porta do motorista, assim como já tem
na porta do passageiro. Essa alça ajuda muito na hora de
entrar no carro e se o Creta tivesse uma, seria perfeito, isso
facilita demais a transferência. Para quem não é cadeirante
a altura do carro também é ótima. Principalmente para
idosos ou pessoas que tem problemas no joelho, quadril
ou coluna. E até amputados de membros inferiores.

Espaço interno o Creta tem de sobra ! Tanto para o
motorista como para os passageiros. O que facilita também para quem é independente – cadeirante – e costuma
desmontar a cadeira e jogá-la para dentro do carro após
a transferência. O usuário tem espaço de sobra para essa
operação e manobras internas.
O porta-malas tem ótima capacidade e comporta a
cadeira de rodas – dobrável ou monobloco – com bastante
facilidade e com sobra de espaço para levar bagagens
e compras.

não sou cadeirante, mas e se fosse ?!?
Um dos testes com o Creta foi realizado pelo colunista da Revista Reação,
Fabio Guimarães, conhecido em todo Brasil pelo seu projeto BLA – Busco Legados
de Acessibilidade, onde percorre ruas e locais específicos de todo o País com
sua cadeira de rodas, avaliando a sua acessibilidade, usando o tema: “não sou
cadeirante, mas e se fosse ?”. Para isso, levamos o Creta até o Rio de Janeiro/
RJ, na Barra da Tijuca, para que o “pai do BLA” pudesse testá-lo com toda sua
expertise. Fábio Guimarães testou, usou e aprovou o Creta. “Não sou cadeirante,
mas tenho um problema grave no joelho que me dá direito à isenção e uso também
carro adaptado. Fiquei surpreso com o Creta. Muito confortável e de fácil condução, macio, bom desempenho... a transferência da cadeira é muito tranquila e o
entrar e sair do carro para pessoas não cadeirantes, mas que tem dificuldade de
locomoção como eu também é muito boa pela sua altura em relação ao solo. Só
faltou mesmo a alça de apoio sobre a porta do motorista para auxiliar os cadeirantes na operação de entrada no carro. De resto, é perfeito !”, comenta Guimarães.
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Um evento para toda a família, onde o visitante
encontrará todas as informações e soluções de
forma GRATUITA
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE EM CARROS
ADAPTADOS DE TODAS AS MARCAS E
MODELOS À SUA DISPOSIÇÃO EM UMA
SUPER PISTA!
E para quem quer ser expositor e apresentar seus produtos
e serviços no único evento do setor com RESULTADOS
GARANTIDOS e público selecionado,
AINDA DÁ TEMPO!

27, 28 E 29 DE JULHO 2018

RESERVE JÁ SEU ESPAÇO!

RIOCENTRO - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ

AGORA NO RIOCENTRO
PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA
ASSISTIVA
32
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SUPER P
IS
DE TEST TA
-DRIVE

Faça sua credencial antecipada no site:
www.mobilityshow.com.br | facebook.com/mobilityshow

TRAGA S
U
FAMÍLIA A

Informações e reservas: 0800 772 6612
mobilityshow@cg12.com.br

WWW.MOBILITYSHOW.COM.BR
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p o r Fá b i o G u i m a r ã e s

É ano de Copa do
Mundo de Futebol !
É ano de mais uma Mobility Rio 2018 !!!

E

la rola, elas rolam em todos os cantos deste
País.
Alguém as domina:
- Em frente, para direita, para a esquerda,
atrás e... elas rolam como todas as demais.
Alguns têm mais jeito para saber tocá-las, outros nem
tanto. Mas aqui, no País do futebol, onde grama e brita
parecem ter a mesma textura, lá vai nosso “jogador”
conduzindo sua criatura.
Ela rola ladeira abaixo, desenrola ladeira acima, ele a
leva como ninguém e sempre está por cima.
Quando um garoto nasce no Brasil, o primeiro presente
é uma bola, sem nem mesmo saber como e quando irá
para a escola.
O giro parece um rebolado, quando se gira em tempo
diferente cada um dos seus dois lados.
Para não mais intrigá-lo(a) parecendo que falo só de
futebol, queria falar dos amigos nas cadeiras de rodas,
de sol a sol.
Em todos os cantos deste País, rolam as rodas de uma
cadeira. Correm de um lado, correm de outro e com ajuda
até sobem ladeira.
Tem cadeirante que parece malabarista, rola de um
lado para outro em quatro rodas. As grandes estão no
comando, as pequenas servem de guia e rolam como
uma bola, seja de noite, seja de dia.
No entanto, por aqui, o que não falta são barreiras.
Isso eu aprendi, independente das ladeiras.
Bom, como com o futebol muitos se preocupam e,
para a acessibilidade poucos dão bola, entendemos no
bom “futebolês”, que acessibilidade para muita gente não
passa de uma “pelada”.
E, se é assim, vamos fazer nós a nossa Copa do Mundo ? Nossa Copa tem um nome, é a Mobility Rio 2018.
Vamos lá então:
- Precisávamos de um campo. Batemos em várias
portas, conversamos com vários cartolas, procuramos
quem a gente achava que gostava da nossa “bola” (roda)
rolando. Eeeee Gooooool !!! O Riocentro fez um golaaaaço
! Matou a ideia no peito, sugeriu o Pavilhão 4 e, driblou
um, driblou dois e foi correr para o abraço !

desse que a tarefa seria dura. Gooooollll !!! Foi do Detran – RJ
!!! A equipe não titubeou, disse ao que veio ano passado, e
logo se empolgou ao saber do resultado. Em 2017, mais de
4.500 visitaram a Mobility Rio, e desses, mais de 500 fizeram
o test-drive comandado pela equipe do Detran-RJ ! E, para mais
uma vez orquestrar o test-drive junto com o time do Detran-RJ,
ninguém mais do que o técnico das equipes de test-drive das
Mobilitys Brasil afora: Renaaaaatooo Baccarelliiiiiiiiiiii !
- Precisávamos de um jogo de camisas. Mas não de qualquer
um, uma camisa de marca, que mostrasse a união de toda essa
turma boa. E é Gooooooollll !!! E de placa ! A Secretaria da
Pessoa com Deficiência, sob a batuta do Dr. Geraldo Nogueira
entrou de cabeça, passou para a Associação Pestalozzi, que
lançou para a AFR, que de letra mandou para ANDEF... essa
entregou a bola para a Novo Ser que deixou de bandeja para
a Praia para Todos que de voleio achou a ABBR no centro do
campo... a ABBR lançou para o Rio de Janeiro Power Soccer
e vão todos para o ataque ! Esse time segue junto porque,
como ninguém é quem mais pensa no assunto... Não fique
afoito, certamente outros se juntarão a nós, até julho de 2018.

- Precisávamos de uma equipe. Uma equipe que estivesse à altura, uma galera “de responsa” e que enten-
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p o r Fá b i o G u i m a r ã e s
tem a esperar que você nos visite, que as pessoas se
sensibilizem mais pela causa das Pessoas com Deficiência, que a gente espere menos do outro e aja mais por
nós ! E daí, a gente volta em 2019 e 2020, com um time
sempre mais experiente, mais forte, completo, mais unido e, melhor sempre ! Porque eu, você e todos aqueles
citados acima fazemos parte de um mesmo movimento
– MOVIMENTO DE LUTA PELOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ! MOVIMENTO PELA INCLUSÃO
! MOVIMENTO PELA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE !

- Precisávamos de jogadores... Jogadores que fossem
estrelas notáveis, que gostassem de inovar e, portanto,
insaciáveis. Boooolllaaaa naaaa reeeeddeeee ! O time
vem se formando, tem: Toyota, Nissan, Honda, Ford,
Chevrolet... ninguém deixa para amanhã. E vem: Hyundai, Peugeot, Renault e muito mais... tem Fiat e tem
Jeep, ninguém fica para trás. Olha a Cytroen aí gente...
Moçada com experiência de sobra pra bater um bolão !
Tem Mitsubishi, Mercedes-Benz e BMW mostrando sua
eficiência. Rapaz, que energia !!!! Aí vem a Kit Livre e Azul
Locadora em campo... Tem Cavenaghi e Adeaquare, junto
vem a Follow Up... são muitos os jogadores para o meu
espanto... É um timaaaaaço de primeira !!! E vão chegar
muitos outros jogadores até julho de 2018... Essa é a
promessa do nosso Professor Rodrigo Rosso: ainda vão
ter muuuuuuitoooo mais novidades !!!
- O espetáculo está confirma !!! Tuuuudo sendo preparado nos mínimos detalhes.

Vamos fazer da Mobility & Show Rio 2018, um espaço
unificador de verdade, onde jamais aconteça um 7 x 1...
Um lugar onde a vitória será de todos e não só de um !
Essa é a segunda edição da Mobility & Show no Rio
de Janeiro, uma das maiores feiras do segmento no Brasil
e, repito como disse na mesma edição da Revista Reação
de março/abril de 2017, há um ano atrás:
- “É para lá de um sonho fazer parte de uma história
que está sendo construída. A nossa história. Acreditamos,
agora, mais do que nunca que, a Cidade Maravilhosa,
com a união de todos nós, poderá ser sim, uma CIDADE
MARAVILHOSA, mas... PARA TODOS !”.

- Peraí ! Peraí ! Peraí ! Importantíssimo ! Aqui, na nossa
Copa do Mundo da Acessibilidade – Mobility & Show Rio
2018 - o ingresso é gratuito !!! O público não paga nada
para assistir. Aqui a festa é para o torcedor. Torcedor que
virá de BRT e chegará direto na porta do nosso estádio:
o Riocentro - e com facilidade, porque hoje no Rio isto
é a realidade. Para aqueles que vierem da Praça XV e
da Central, o transporte é gratuito, veja que legal ! E
adaptado gente !!!!
- E como não é surpresa para ninguém... eeeeeela a
nossa queridíííííssimaaa, a nossa Madrinha ! Madrinha
da Mobilty Rio... a Vereadora Luciaaaana Novaes, estará
conosco em uma área exclusiva, para prestar informações
e trocar ideias inclusivas. Mais uma forma de unir, as diversas possibilidades para um mundo servir com menos
adversidades.
- Aí você me pergunta: “Mas e se o Brasil não ganhar
a Copa do Mundo de Futebom ? ”...
E, eu te respondo: Daí é esperar 2022. É esperar aparecer um novo ídolo, é esperar um novo técnico, é esperar
a sorte, é esperar....
- Agora, independente disso, a Mobility Rio 2018 só
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Fábio de Seixas Guimarães
Criador do Projeto BLA, Sócio
Proprietário da ASA - Ações e Soluções
em Acessibilidade – ASAPARATODOS e
Sócio-Diretor do Espaço Ideal Eventos
no Rio de Janeiro/RJ
Site: www.asaparatodos.com.br/blabusco-legados-acessibilidade/
Site: www.espacoidealeventos.com.br
E-mail: contato@asaparatodos.com.br –
assunto: #imper-feitos
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40 EDIÇÃO

evento

1º Direção da Inclusão
movimenta setor na
Serra Gaúcha

FOTOS: JOSÉ MARTIM ESTEFANON

S

eguindo os caminhos da Mobility & Show,
que acontece em São Paulo e outras capitais
do País, a Exposição de veículos, equipamentos e automóveis adaptados às pessoas
com deficiência, idosos e com mobilidade
reduzida, aconteceu em Bento Gonçalves/RS foi realizada
no dia 24 de março, sábado, no Pavilhão E da Fundaparque, e reuniu aproximadamente 580 pessoas.
A mostra foi realizada para divulgação do trabalho
desenvolvido por entidades e associações e dos serviços
prestados pela Prefeitura da cidade da Serra Gaúcha, no
âmbito da acessibilidade, foram algumas das atrações do
1º Direção da Inclusão.
O evento foi promovido pela Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência
(CAISPEDE), departamento vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, a feira teve
como objetivo divulgar os direitos que as pessoas com
deficiência possuem no ato da aquisição de veículos. Além
de exposições, houve prestação de esclarecimentos de
dúvidas, apresentações artísticas, atividades recreativas
e food trucks.
Participaram do evento, algumas concessionárias de
veículos da região, empresas, instituições, entidades ligadas ao atendimento às pessoas com deficiência, as
advogadas Silvana Bortolini e Thais Salvadori Gracia, o
artista plástico, Gabriel Valenti e a cantora, Jaiane Trivelin.
O 1º Direção da Inclusão é uma organização da Prefeitura, por meio das secretarias de Habitação e Assistência
Social, de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, de
Saúde e de Educação, e conta com o apoio de concessionárias do Município, da Fundaparque, do Instituto
SENAI de Tecnologia em Madeira e Mobiliário e da Câmara
Municipal de Vereadores. “A Mobility & Show e a Revista Reação apoiam as iniciativas de pequenos eventos
regionais como esse ocorrido na Serra Gaúcha. É muito
importante difundir a informação sobre os direitos das
pessoas com deficiência e essa iniciativa do CAISPEDE
é louvável. Parabéns a todos os envolvidos e para os participantes e visitantes do 1º Direção Inclusiva”, comenta
Rodrigo Rosso, organizador da Mobility & Show e editor
da Revista Reação, que inclusive enviou exemplares da
publicação para serem distribuídos pela organização aos
visitantes. “Ano que vem pretendemos participar mais de
perto”, finaliza Rosso.

38

revista reação

21, 22 E 23
DE SETEMBRO 2018
CAMPO DE MARTE - SÃO PAULO/SP

Sexta-feira | 12h às 18h - Sábado e Domingo | 10h às 18h

SUPER PISTA
DE TEST-DRIVE

TRAGA SUA
FAMÍLIA

PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA
ASSISTIVA

Faça sua credencial antecipada no site:
www.mobilityshow.com.br | facebook.com/mobilityshow

Informações e reservas: 0800 772 6612
mobilityshow@cg12.com.br

WWW.MOBILITYSHOW.COM.BR
Organização

Promoção

Apoio

Agencia Oﬁcial

Montadora Oﬁcial

Consultoria

Buﬀet Oﬁcial

Som Oﬁcial

Local

Esporte

Esporte

Atletas brasileiros se
destacam na Paralímpiada de
Inverno na Coreia do Sul !

ALINE ROCHA, ATLETA DISPUTOU 4 PROVAS

O rondoniense Christian Ribera foi um dos destaques dos
Jogos de 2018. Christian, de 15 anos, foi o atleta mais jovem
a participar da Paralimpíada e, além disso, obteve a melhor
colocação brasileira: ficou em 6º lugar na prova de esqui
cross-country. Nesta modalidade, o atleta esquia em um percurso de 15 Km. Christian também participou de provas de
revezamento misto ao lado de Aline e foi escolhido para ser
o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento.
O jovem sofre de artrogripose – uma doença congênita das
articulações das extremidades – e já passou por 21 cirurgias
para correção das pernas.
Nos Jogos de Inverno de Sochi em 2014, além de André
Cintra, participou o também paulista Fernando Aranha, esquiador de cross-country.

O

s Jogos Paralímpicos de Inverno, que em 2018
aconteceram em Pyeong Chang, na Coreia
do Sul, terminaram no dia 18 de março. No
total, participaram 567 atletas de 48 países,
que disputaram durante 8 dias medalhas em
6 modalidades esportivas: snowboard, esqui cross-country,
curling em cadeira de rodas, hóquei e biatlo.
A participação brasileira foi considerada um sucesso pelo
Comitê Paralímpico Brasileiro: neste ano o Brasil conseguiu
enviar 3 atletas aos Jogos, um a mais que nos Jogos de Inverno
de Sochi, na Rússia, em 2014.
Deve-se destacar que os Jogos Paralímpicos de Inverno
da Coreia do Sul tiveram a segunda participação brasileira e
que, como o Brasil é um país em grande parte tropical, sem
a ocorrência de neve – com a exceção de alguns municípios
na Serra Catarinense – os resultados foram expressivos. Nenhuma medalha foi conquistada, mas o Comitê Paralímpico
Brasileiro planeja para 2026 a meta de conquistar uma medalha. Os próximos Jogos de Inverno acontecerão em 2022 em
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Pequim, na China.
O paulista André Cintra, único veterano da Rússia 2014 na
delegação, conseguiu chegar entre os 10 mais bem colocados
em dois esportes: snowboard cross e banked slalom. André é
snowboarder. “Estou muito orgulhoso de poder ter competido
mais uma vez nos Jogos de Inverno. Há quatro anos, sabia muito
pouco sobre o esporte e sobre a neve. Agora, conquistei 2 Top
10. Foi um grande avanço para mim e para o país”, disse. André
perdeu parte da perna direita após sofrer um acidente quando
tinha 17 anos.
A paranaense Aline Rocha, de 27 anos, foi a primeira brasileira
a competir em uma Olimpíada de Inverno. Ela também foi a única
atleta paralímpica da América do Sul em Pyeong Chang. Ela disputou quatro provas de Atletismo, sendo três individuais e uma
com Christian Ribera, atleta mais jovem da competição. “Sinto
um orgulho imenso de poder representar a categoria feminina
tanto para o Brasil quanto para a América do Sul”, comentou a
atleta. Ela sofreu um acidente de carro aos 15 anos que lesionou
a sua medula.

ANDRÉ CINTRA, ATLETA VETERANO DO BRASIL

O objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é conquistar a primeira medalha para o país nos Jogos de Inverno
em 2026. “Estamos muito felizes com a participação do Brasil
nos Jogos. Foi um trabalho que começamos em 2012. O Plano
até 2026 passava, é claro, por Sochi 2014, Pyeong Chang 2018
e Pequim 2022. Aqui conseguimos resultados superiores aos
que esperávamos”, disse Mizael Conrado, presidente do CPB.

Contagem geral
de medalhas 2018
Nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pyeong Chang 2018, os Estados Unidos ficaram em
primeiro lugar, com 18 medalhas de ouro e 36 no
quadro geral.
Em segundo lugar, ficaram os Atletas Paralímpicos Neutros, que incluem atletas da Rússia, com
8 medalhas de ouro e 24 no total.
Em terceiro lugar ficou o Canadá com 8 medalhas de ouro e 28 no total.
Enquanto em quarto lugar ficou a França, com
7 medalhas de ouro e 20 no total.
Nenhum país da América Latina conquistou medalha. Nos Jogos Paralímpicos de Sochi em 2014,
a Rússia ficou em primeiro lugar, com 30 medalhas
de ouro e 80 no total.
CHRISTIAN RIBERA, ATLETA MAIS JOVEM DA DELEGAÇÃO
revista reação
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clínIca segunda geraÇão
Inaugura 4ª unIdade
e coMeMora sucesso eM seus
Projetos e Parcerias

UNIDADE VILA MARIANA

A

clínica Segunda Geração surgiu em meados de 2003 credenciada pelo Detran para
atender exames para renovação e primeira
habilitação. Durante alguns anos a clínica
atuou apenas nesse segmento até que, por
motivos pessoais, o proprietário da Segunda Geração, Hélio Sales Jr., passou a trabalhar também com atendimento
PCD, “após um problema particular tive que estudar e
entender sobre PCD e, sinceramente, achei muito legal.
São pessoas que eu nem sabia que podiam tirar habilitação
(risos), nessa época tive o privilégio de conhecer pessoas
que me abriram as portas e me ajudaram em todas as dúvidas que tive sobre o
público PCD”, revela
Helinho.
Diante da necessidade do mercado,
o empresário passou
a perceber a demanda de pessoas com
deficiência não condutoras e decidiu
por abrir a quarta
unidade da clínica
Segunda Geração, que é voltada exclusivamente para o
atendimento/isenção de não condutores.
As unidades da Segunda Geração estão muito bem
localizadas, sendo uma no Tatuapé, uma na Armênia, uma
em Santo André e a mais recente na Vila Mariana, “tivemos
a preocupação de estar em lugares que fossem de fácil
acesso para todos os nossos clientes”, explica.
Além do ótimo atendimento prestado a Segunda Geração também está inserida no mundo dos esportes como
parceira/patrocinadora da nadadora paralímpica Estephany
Rodrigues, da atleta paralímpica e ex-BBB Marinalva de
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RELATÓRIO MÉDICO PARA CONDUTORES E NÃO CONDUTORES
EMISSÃO DE LAUDO EXCLUSIVO PARA NÃO CONDUTORES

EXCLUSIVO PARA NÃO CONDUTORES
Rua Dr Neto de Araújo, 320, conj. 501/502
Vila Mariana - São Paulo/SP
Tel: 11 2384-8469 - WhatsApp: 11 94514-7692
E-mail: vilamariana@clinicasegundageracao.com.br

Almeida e do time JR/Corinthians Down de futsal. Acompanhando seus jogos, torcendo e apoiando seu time.
Outro destaque da Segunda Geração é sua participação
no mundo digital, a clínica está presente no Facebook e no
Instagram, além de contar com um site que disponibiliza
diversas informações sobre os direitos tanto para quem tem
ou quer tirar CNH especial quanto aos não condutores que
querem dar entrada no processo de isenção de impostos
para comprar seus veículos. O site também divulga todas as
ações do time JR/Corinthians Down, apresentando os atletas,
o calendário de jogos, fotos, um acompanhamento diário
e completo da equipe, “o site também é para quem quer
acompanhar tudo o que se passa com nossos atletas. Foi
uma forma que achamos de divulgar esse pessoal que só de
estar ali já são campeões e nós da clínica Segunda Geração
temos muito orgulho em fazer parte disso. Tudo o que está
acontecendo hoje é um sonho realizado e um agradecimento
a todas as pessoas que já passaram e as que fazem parte
da família Segunda Geração meu muito obrigado a todos
que de alguma forma nos ajudam e ajudaram nessa nossa
batalha do dia a dia. A DIFERENÇA SÓ DEPENDE DE NÓS”.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE DEFICIÊNCIA PARA ISENÇÕES FISCAIS
EXAME MÉDICO E PSICOTÉCNICO
PRIMEIRA HABILITAÇÃO
MUDANÇA DE CATEGORIA
EXAME TOXICOLÓGICO
UNIDADE TATUAPÉ

Rua Tijuco Preto, 462 - Tatuapé - São Paulo/SP
Tel: 11 2225-1843 | 11 2359-9678
WhatsApp: 11 95914-9678
E-mail: tijuco@clinicasegundageracao.com.br

BOM RETIRO

R. Salvador Leme, 137 - Bom Retiro - São Paulo/SP
Tel: 11 3337-0424 | 11 3227-7876
WhatsApp: 11 96922-3374
E-mail: armenia@clinicasegundageracao.com.br

SANTO ANDRÉ

Av. Dr Cesário Bastos, 579 - Santo André/SP
Tel: 11 2324-0466
WhatsApp: 11 94722-4477
E-mail: santoandre@clinicasegundageracao.com.br

www.clinicasegundageracao.com.br
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crÔnIca

P o r d e B o r a H P r at e s

esses corPos
exIsteM ?

do corpo padrão, ideal para uma sociedade que parou de
pensar autonomamente. E ainda fala-se em democratização
da beleza !
Com essa falácia a indústria cosmética repete ano a
ano um crescimento sem limites, sem fronteiras, no Brasil
e no mundo.
O que cada ser humano há que ponderar é que a mídia
sempre apresenta imagens sensuais do corpo para aumentar sua audiência. No entanto esse corpo não tem mais a
dimensão do corpo humano, mas sim a dimensão do corpo
ideal, vitaminado e turbinado, construído e padronizado.
Sob essa lógica faz sentido as conversas nas academias, já
mencionadas acima. Tipo: Qual o corpo que você escolheu
para o momento ?
Os corpos atuais, nessa perspectiva fantasmagórica, são
fabricados por photoshop. Por esses editores de imagens os
corpos que representam as diversidades foram deletados do
campo de visão da sociedade capitalista. Ficaram à margem
dos holofotes do exibicionismo.
Qual é mesmo o corpo do ser humano ?

C

ombater estereótipos é urgente para que
tenhamos, verdadeiramente, um Brasil mais
igual em oportunidades.
O ser que habita um corpo que foge aos
padrões de “normalidade” impostos pela
indústria da moda está fora do ângulo de visão da coletividade. Está fora do mundo!
Nesse padrão de ser humano, as pessoas com deficiência não foram incluídas por questões óbvias. Por esse
desumano contexto é que os empresários recusam-se a
empregar pessoas com deficiência. Vale destacar as mulheres com deficiência.
A sociedade enxerga apenas a deficiência e não o ser. Vê-se, pois, tão-só, a bengala, o cão-guia, a cadeira de rodas,
a muleta, etc. Quando nos dirige a palavra o faz em tom de
piedade e em tom de diminuição. Uma cadeirante adulta é
cumprimentada com um afago na cabeça. Se for perto do
horário de refeição, por ilustração, lhe é perguntado: “Vai
papá, ou já papou?” Desta maneira, a pessoa com deficiência é infantilizada para todos os efeitos sociais e legais.
É que para elas a magnífica legislação pertinente não lhes é
aplicada por ainda não serem reconhecidas como “alguém”.
A força do capitalismo machista já corroeu os nossos
cérebros. Presentemente, a “epidemia fitness” - usando o
mote da saúde - está induzindo os humanos a trocarem os
seguintes comentários: Qual o tipo de corpo que você está
buscando ? Ou: Qual o modelito de corpo que você está
usando agora ?
Claro que a ideia é levar os menos pensantes a consumirem mais e mais todos os produtos e serviços que façam
os ajustes necessários para o preenchimento da fôrma da
indústria da moda, melhor dizendo, da ordem de beleza
padrão. Por mais que os corpos sejam malhados, jamais
conseguirão atender o ideal de beleza. Visto como coisa,
pode, com tranquilidade, ser afirmado que o empresário
trabalha com a obsolescência planejada do corpo.
Assim, têm que viver a margem da sociedade todos os
humanos que integram os grupos sociais vulneráveis. As
diversidades são excluídas. As pessoas não se reconhecem
mais ! Perderam, de vez, as respectivas subjetividades.
É pertinente refletir que o nosso ser somente pode existir
através do nosso corpo. Dessa sorte, não aceitar as diver-
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deborah Prates é cega, advogada,
escritora, presidente da comissão da
Mulher do oaB/rj e feminista.
e-mail: deborahpratesinclui@gmail.com

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

Personal CVT
sidades como são e não como a sociedade as idealizou
não se coaduna com uma sociedade que se diz PLURAL
e democrática.
De verdade o ser humano tem uma inenarrável condição
de maleabilidade que o possibilita adequar-se a todo tipo
de intempérie.
Portanto, obstaculizar o desenvolvimento humano das
pessoas com deficiência, tão-só, pelo estereótipo caracteriza
uma barbárie. Precisamos interpretar a palavra plasticidade.
A palavra plasticidade pode ser traduzida por maleabilidade. É o que pode ser moldável. No caso refiro-me ao corpo e
a sua potência, a qual pode ser analisada em suas inúmeras
faces, melhor dizendo, em sua plasticidade.
O que é o corpo ideal ? O discurso autoritário calcado
na ótica do capitalismo beira as raias de estimular indiscriminadamente o uso de cirurgias plásticas para a conquista

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
E CONDIÇÕES ESPECIAIS.
SEU HONDA 0KM COM ISENÇÃO
DO IPI E ICMS.

A partir de

53.016,08

R$

grupoab.com.br/honda
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* Preço refere-se ao modelo Fit ou City Personal. Fotos meramente ilustrativas.
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Minha escolha faz a diferença no trânsito.

sexualIdade

P o r Pa u L a f e r r a r i

na rua, na chuva, na faZenda
ou... na cadeIra de rodas !

E

por que não ? Basta ter vontade, disposição e
tesão que o sexo acontece, nos mais variados
lugares e das mais variadas formas.
Para quem usa uma cadeira de rodas não
é diferente. A vontade acontece da mesma
forma, afinal o mundo não gira diferente pela presença de
uma deficiência, pelo contrário, a vida oferece inúmeras
possibilidades para conhecermos e desmistificarmos o
“novo”.
A vida sexual, na maioria dos casos, muda bastante
após a presença de uma deficiência. O corpo muda, as

Paula ferrari
é fisioterapeuta, especialista em
reabilitação neurológica. Há 10 anos
trabalha com a temática da sexualidade
da pessoa com deficiência. Modelo
fotográfica da agência Kica de castro
fotografias. atualmente, é assessora
técnica coordenadoria de projetos de
inclusão da secretaria municipal da
pessoa com deficiência - sMPed
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sensações mudam, a mobilidade muda. As queixas são
as mais diversas no início.
Com frequência, a queixa de dificuldade de transferência
(da cadeira de rodas para a cama) e mobilidade no momento
do sexo aparece. Essa, para muita gente, é uma dificuldade
que gera ansiedade e insegurança.
Diversificar pode ser bem interessante !
A cadeira de rodas também pode ser um lugar favorável
a pratica do sexo, resolvendo (momentaneamente) essa
dificuldade, principalmente no primeiro encontro.
Esta opção, em geral, é bem aceita para a maioria dos
casais e muitos acham até uma boa opção para mudar e
sair da rotina, além de uma boa aliada para o sexo.
“Acho muito gostosa a possibilidade de usarmos a cadeira de rodas para namorar ! Isso nos dá mais liberdade,
principalmente em locais onde as escadas nos impossibilitam de chegar !”, comenta F.S..
Mas antes de se aventurar a namorar na cadeira de
rodas é preciso saber algumas informações importantes,
como o peso máximo suportado pela cadeira e também
pela almofada, que deve ser sempre superior ao peso do
casal ! Detalhe muito importante para não fazer feio com
a parceira(o) e ainda ficar sem a cadeira de rodas no final !
Hoje, o mercado de reabilitação dispõe de inúmeros
modelos de cadeiras, inclusive as que foram feitas especialmente para ajudar na hora da relação sexual, possibilitando
maior autonomia.
“A cadeira de rodas me ajuda muito, pois devido a
minha deficiência passar da cadeira para cama sozinho
é praticamente impossível e muitas vezes a parceira não
sabe muito bem como auxiliar. Logo, se não passo para a
cama, a parceira é quem passa para a cadeira !”, diz M.G.J..
Como diria Johnnie Walker: “Se sua realidade muda,
seus sonhos não precisam mudar”.

Mãe

P o r tat i a n a r o L i M

sIgnIfIcaÇão da MaternIdade

E

stamos quase as vésperas de mais um “DIAS
DAS MAES” e como cultura ao valor mais sensível a esta causa, entende-se por mãe aquela
que gera, gesta, espera, adota ou escolhe para
si um pedacinho de uma vida inteira para amar,
educar, responsabilizar-se.
Há ainda aquelas que são escolhidas por sorte na vida por
alguns que buscaram a vida toda uma “mãe para amar” e creio
que nos dias de hoje cada vez mais aumenta esta modalidade,
dada as circunstâncias que vivemos os desarranjos familiares.
Eu faço parte das primeiras citações, tive o prazer de
gestar e esperar um pedacinho de vida dentro de mim, não
menos importante que as demais esperas.
Da doce espera como publicado no livro “Maria de Rodas”,
que fiz questão de compartilhar com a Revista Reação para
que um grande número de leitores e leitoras tivessem acesso
a literatura neste mês especial, dada a solicitações anteriores,
relatei a trajetória do desejo incessante e quase biológico de
vivenciar uma gestação.
De lá para cá, foram e tem sido muitas alegrias, aprendizados e verdadeiros valores de se reorganizar e se adaptar
ao papel mais supremo: a maternidade que sem duvidas
exige um contínuo exercício de renúncias necessárias para
a excelência do seu papel.
Não poderia iniciar o texto sem exaltar a gratidão que
tenho por ter assumido este papel que me transforma a
cada dia, sem ser piegas ou deveras hipócrita deixar de citar
que há momentos difíceis diante dos desafios da educação
e construção de um ser humano num momento moderno
permeado de tanto acesso a tecnologia, que impõe uma
monitoria desnecessária em tempos remotos, onde o brincar
era basicamente correr, pular corda, brincar de esconde e
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esconde, interações sociais das quais hoje tenho certeza que
a inclusão verdadeira precisa ainda mais disto para quebrar
os paradigmas e os preconceitos
Minha filha, Maria Eduarda (Mahe) ou Duda, como imposição do apelido ao nome composto, tem hoje 7 anos de idade.
Às vezes, deitadinhas juntas na cama, me pego olhando para
ela, acariciando seus cabelos e me questionando surpresa
comigo mesma de como é que eu fazia tudo sozinha, estando
grávida, trabalhando, viajando, cuidando da casa, organizando
o quartinho, de como fazia as minhas transferências com o
barrigão do carro para cadeira, da cadeira para o carro, para
a cadeira de banho, para a cama.... Aff ! Só de imaginar, hoje
me dá um cansaço !
Mas, vem também uma satisfação, um sentimento sem
igual de realização.
E o questionamento vai além: de como eu fazia no pós-parto, após a separação e término do casamento e retorno
da licença maternidade da casa dos meus pais na cidade de
Franco da Rocha/SP, para Osasco/SP... a rotina diária, cuidar
da casa, de um bebê, o banho. Ah, meu Deus ! O banho !
Nossa, como foi difícil essa fase de banhos.
Eu quase desejei ser índia para não ter que tomar banho
ou dar banhos diários na minha bebê.
Diante de tantas lembranças tudo o que me vem à mente
é a tranquilidade que a “Mahe” me passava a cada mamada,
cada sorriso, cada olhar, cada reflexo de uma mãozinha ou
comida de pezinhos, as primeiras roladas no berço e meu
olhar atento ao seu desenvolvimento.
Naquela época eu trabalhava como psicóloga numa das
unidades da AACD, então como todo profissional de determinadas áreas, ficamos atentos para o pleno desenvolvimento
dos filhos e filhos de amigos, não que seja a regra, mas

sinceramente não tem como escapar de um olhar mais apurado para
cada gesto, cada ato. E também sou grata pela carreira profissional
que constitui, que certamente com a chegada da maternidade tive
que me reinventar, embora o desejo maior fosse que viver intensamente cada momento ao seu lado, sem tantas exigências da vida
moderna que quase sufoca, escraviza.
Não existem livros, pelo menos que eu conheça, que fale ou
transcreva exatamente o que e como é de fato uma maternidade,
seja ela a modalidade que for, pelo contrário quando houve uma
publicação de uma mãe descabelada postando verdades nas redes
sociais ela foi cruelmente atacada e teve suas publicações excluídas
na rede mundial de computadores, como se falar a verdade fosse
uma afronta a ilusão da maternidade perfeita.
A proposta aqui é fazer, você leitora, mamãe ou não, vivenciar
as magias da maternidade, os sonhos e confrontar as realidades.
Nem tudo sai tão perfeito e muitas vezes tudo sai tão perfeito
que parece um sonho.
Parece foto de “selfie”. Na publicação parece tudo perfeito,
mas na prática sempre ter uma preparaçãozinha básica para elevar
curtidas !
Costumo dizer que, uma das grandes transformações na vida
prática com a chegada dos filhos é que um simples almoço na casa
de um amigo, familiar ou mesmo restaurante, torna-se quase um
evento, e isto perdura, acredito, que para vida toda, obviamente
que com menos apetrechos que carregamos com um bebê de 2
meses, 1 aninho e hoje aos 7 anos, e depois permanece apenas

as recomendações que ouvíamos antes de nossas mães: “leva o
guarda chuvas que vai chover !”... Só que não né, porque hoje a
primeira coisa que fazemos é nos precaver ao sair e já consultarmos
a previsão do tempo nos recursos tecnológicos que dispomos.
Se antes a rotina com um bebê parecia um dia interminável e
recomposta com o soninho tão
esperado, hoje a rotina também
parece interminável, porque aos
7 anos eu já não tenho mais o
desafio do planejamento estratégico para o banho que envolvia tantas etapas que eu teria
que, certamente, ter aqui mais
uma página só para descrever todas as etapas, mas
tenho outros desafios... é o
banho aos 7 anos para algumas crianças é uma outra
fase que a Psicologia explica e então, ainda é um
desafio, mas menos trabalhoso ou quase, porque
nesta fase envolve questões de negociações e
tenho conseguido ser
uma boa negociadora !
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Mãe

P o r tat i a n a r o L i M

A magia da maternidade nestes últimos anos tem sido
principalmente de constatar que, tudo que fazemos a criança reproduz, ela vivencia com suas propriedades a verdade
daquilo que se vê e reproduz os atos, as falas, os gestos e
internaliza os valores que passamos para elas.
Quando me dou conta dela representando certas ações
e que vejo que isto foi algo que aprendi na família, sendo,
portanto, um valor, isto me traz uma alegria, uma satisfação
na realização da maternidade.
É nisto que creio como sentido exato da maternidade,
a capacidade de sermos responsáveis pelo desenvolvimento e criação de um ser humano, não importa como a
criança chegou à sua vida, importa o que você quer para
ela, como você quer !
E isto não tem nada a ver com deficiência, pelo contrário, está acima da sua deficiência: está no caráter, a menos
que sua aceitação e adaptação da deficiência estejam
ainda tão difícil que talvez não seja a hora de planejar ter
essa “missão” !
Quando pensei em escrever este texto pensei em algo
amplo, que fugisse ao relato exclusivamente egocêntrico
na minha trajetória de vida como muitos que já conhecem,
pensei em atingir outras reflexões sobre um tema tão importante como a maternidade e que não está, aqui, centrado
na condição da maternidade de mulheres cadeirantes
como fiz no livro.
Outro dia, conversando com uma colega não cadeirante, vale a ressalva desnecessária aqui para os leitores da
Revista REAÇÃO, mas essencial para outros contextos que
ainda acreditam que pessoas com deficiência só vivem em
“guetos de com outras pessoas com deficiência”, e ela
me falava o quanto queria ser mãe, mas que queria gerar,
gestacionar, ver a barriga crescer, sentir o bebe mexer, ter
todas as etapas fisiológicas em desenvolvimento, e então
eu perguntei para ela como é que ela cuidaria, o que faria
com bebê depois que ele nascesse, ela disse não saber e
que apenas queria ter um bebê, mas que nascesse dela,
não aceitaria adoção, por exemplo
Isto me fez refletir sobre esse desejo de algumas mulheres e a forma como procriam sem de fato exercerem a
maternidade, que implica num papel continuo de presença, amor, educação, responsabilidades e tantos outros
atributos.
Assim, muitas meninas cadeirantes quando leram o livro
que resolvi publicar por ter vivenciado a gravidez, pensando
em ajudar, orientar e até prevenir riscos de uma gravidez
que exige tantos cuidados me procuraram, mandaram-me

e-mails querendo engravidarem também, tirando dúvidas,
informações
Penso que o desejo de um filho deve estar associado a
um planejamento para evitar tantas despejas de surpresa e
porque o planejamento é algo seguro tanto para a espera,
a chegada da criança e as mudanças que a maternidade
traz, por outro lado penso ainda que esta escolha deva estar
pautada na construção de sonhos e maturidade consigo
mesmo e se tiver alguma deficiência que ela não seja o
impeditivo para suas escolhas, que, sobretudo tenha superado questões especificas ligadas a deficiência, como
autoestima, do contrário a maternidade será um peso e
não um prazer,
Enquanto escrevo aqui um pouquinho desta longa história, são 4h da manhã, horários que os escritores arrancam
de si palavrar adormecidas, então me lembro instantaneamente das madrugadas que eu levantava para aconchegar
minha filha em meus braços para amamenta-la, e agora
enquanto finalizo estas últimas linhas volto a olhar para ela,
dormindo no cantinho da nossa cama, com a mesma magia
e encantamento de 7 anos atrás, e sei que daqui uns 10, 20,
30 anos à frente, vou me pegar refletindo com as mesmas
surpresas com que faço hoje, a diferença é que terei este
texto da publicado aqui na Revista REAÇÃO para aquecer
ainda mais as minhas lembranças e me fazer reviver este
instante de tanta magia da significação da maternidade.
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UMA BRINCADEIRA EM CADA CANTO!
Brinquedos e recursos pedagógicos para a criança com deficiência visual.

Propiciar às crianças cegas e com baixa visão, oportunidades
para que se desenvolvam com alegria e ludicidade é o que
motiva nosso trabalho. Colabore com essa equipe que acredita
no potencial da pessoa com deficiência visual.

tatiana rolim
é Psicóloga, Psicopedagoga, consultora
e Palestrante, autora dos livros: Meu
andar sobre rodas, Maria de rodas e
o ambiente corporativo e a inclusão. e
Mãe da Maria eduarda !
e-mail: tatianarolim.pessoal@gmail.com

Rua Conselheiro Brotero 338 . Barra Funda . São Paulo,SP
www.laramara.org.br
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e sua essêncIa de aMor:
Quando tudo se encaixa !

O
“

filho autista te traz uma coisa... que te faz começar
a ver o mundo de outra forma, o Pedro me ensinou
que eu talvez nunca escute - ele me chamar de pai
- mas ele me ensinou mais que isso, ele me ensinou
que eu não preciso escutar ‘pai’, ele fala ‘pai’ em
vários momentos... é isso, o autista é assim, falam que eles não
gostam de se comunicar, que eles não vieram nesse mundo para se
comunicar, mas eu falo que os autistas vêm com uma outra forma
de demonstrar sentimentos e de demonstrar a comunicação também... eles se comunicam de uma outra forma menos verbal, menos
presencial, mas em pequenos gestos”, declara Bruno Piccinato,
pai do Pedro e um dos milhões de pais de autistas que lutam para
que o transtorno tenha mais e melhores informações chegando a
toda a sociedade.
Hoje no Brasil, o autismo atinge cerca de 2 milhões de pessoas
e apesar de ter se tornado conhecida nos últimos anos, ainda traz
muitas dúvidas tanto para quem descobre o autismo na família,
quanto para quem quer apenas se manter informado sobre o assunto. O dia 2 de abril foi sancionado pela Organização Mundial
da Saúde junto com outras organizações, como a data de conscientização sobre o Autismo no mundo, sendo estendida por todo
o mês de abril.

Bruno Piccinato
e Pedro, uma
história de amor
incondicional onde
o autismo é apenas
um detalhe

aBriL É o Mês Que se coMeMora
o dia do autisMo, Que atinge
aProxiMadaMente 2 MiLHões
de BrasiLeiros
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diagnÓstico tardio

FOTO - KICA DE CASTRO

e acordo com o psiquiatra e especialista
no tratamento da pessoa com autismo, Dr.
Leonardo Maranhão: “o autismo é um distúrbio do desenvolvimento que ocorre na
primeira infância. Ainda não se conhece
uma causa específica, mas os estudos tentam encontrar
respostas principalmente no cérebro e na forma como
ocorrem as sinapses entre os neurônios, além da questão
da hereditariedade. Ele é caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal e comportamento restrito e repetitivo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2 milhões de
brasileiros possuam o Transtorno do Espectro Autista
(TEA), e sua incidência é maior para o sexo masculino: para
cada 4 meninos identificados como autistas, somente uma
menina é diagnosticada”, explica o especialista.
A definição do TEA - Transtorno do Espectro Autista
está em constante atualização pela OMS, isso porque é
ainda considerada uma síndrome muito ampla: “a cada
revisão feita pela OMS, a classificação sobre o autismo
muda um pouco. Consideram-se basicamente 3 características: deficiência na comunicação verbal e não verbal,
dificuldade ou impossibilidade de inserção social e o apego
total à rotina, que se caracteriza por um interesse repetitivo
e muito restrito a um assunto”, relata Ana Maria Mello, diretora da AMA - Associação de Amigos do Autista, de São
Paulo/SP, primeira entidade fundada no Brasil para acolher
e proporcionar terapias aos autistas do País. A maioria das
pessoas que sofrem com o TEA também não possuem
boa coordenação motora. A AMA foi fundada em agosto
de 1983, quando o TEA ainda nem era classificado como
doença pela OMS. A diretora Ana Maria Mello participou
da fundação da AMA paulistana. Ela é engenheira naval e
tem um filho autista.

esse diagnostico é feito a priori com uma investigação com
o pediatra que nota junto aos pais, que tem alguma coisinha
naquela criança e começam a encaminhar essa criança.
Normalmente, se encaminha para um neurologista infantil,
depois passa a um psiquiatra, é importante também ressaltar,
que se faz uma bateria de exames, mas quem fecha esse
diagnóstico é o psiquiatra”, afirma.
tratamento e acomPanhamento
De acordo com especialistas não existe apenas um tratamento para o Autismo, uma vez que o transtorno apresenta
mais de um grau e varia de pessoa para pessoa. Em alguns
casos é feito acompanhamento com remédios específicos
para ansiedade, por exemplo. No entanto, o que é referenciado como principal via de auxílio para a pessoa autista é
o tratamento multidisciplinar, que engloba diversos tipos de
acompanhamentos com profissionais de diferentes áreas,
como: psiquiatra, neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo,
terapeuta ocupacional, entre outros.
“O autismo ainda não tem cura. As causas do autismo
também ainda são muito pesquisadas, mas é importante
deixar claro que o autismo é super possível de tratamento.
A pessoa autista pode ter uma qualidade de vida muito legal
e é importante que as famílias de autistas também tenham
auxílio e apoio. Hoje, o autismo é considerado deficiência e
a pessoa autista tem muitos direitos, e é importante que eles
busquem esses direitos”, finaliza a Dra. Luciana.
Em São Paulo, é obrigação do governo estadual pagar
pelo tratamento da pessoa autista desde 2011.

O autismo foi descoberto em 1943 por dois médicos
austríacos que, curiosamente, não se conheciam. Na época, o mundo atravessava a II Guerra Mundial. O médico
Leo Kanner, austríaco que vivia nos Estados Unidos e
trabalhava no Johns Hopkins Hospital, em Baltimore, publicou um artigo sobre a doença em uma revista médica. No
mesmo ano, o médico Hans Asperger, que vivia em Viena,
publicou um estudo médico que fez com 400 crianças na
Áustria. Por isto, a maneira mais leve de autismo também
é chamada de Síndrome de Asperger.
Segundo a psicóloga Dra. Luciana Andréa Inocêncio, é
importante ressaltar que o diagnóstico de autismo passa
por um grupo de profissionais, mas é fechado sempre
por um psiquiatra: “é importante que comece muito cedo,
então ao perceber que a criança não busca o olho no olho,
tem dificuldade de reconhecer a voz dos familiares, pedir o
que deseja e, principalmente, não falar, é importante começar imediatamente a procurar um profissional. Na realidade
hoje se consegue diagnosticar mais fácil, normalmente
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foco exagerado que o autista
tem por um assunto durante certo tempo, desenvolver
habilidades especiais em um
campo específico: música,
literatura, matemática, por
exemplo. Nasce daí o mito
do “autista gênio”, quando
na realidade quem sofre de
Asperger não tem nenhuma
vantagem na vida prática,
“existe muita confusão na
comunidade autista. A televisão só mostra o autista
ANA MARIA MELLO, DIRETORA DA AMA
leve, aquele que fala, escreve, toca um instrumento musical. E isto não reflete muitas vezes a realidade. O autismo
vai do severo ao leve. O que vai definir o autismo em uma
pessoa é o grau de ajuda externa que ela precisa e precisará
para levar a sua vida. Existem autistas que precisarão de
ajuda externa a vida inteira, até para ir ao banheiro e sair de
casa”, conta Michelle.

A P R E S E N T A M O S

volvo for all

Na Volvo, todos têm seu espaço.
E o VOLVO FOR ALL surgiu para provar isso.
Ele garante às pessoas com deficiência a isenção
de impostos e condições especiais na compra
de um Volvo novo.
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diagnÓstico

A escritora e palestrante Michelle Malab, de Belo Horizonte/MG, descobriu que sofria de autismo anos depois
do nascimento do filho, Pedro – atualmente, com 15 anos.
Michelle e Pedro sofrem da Síndrome de Asperger. Michelle
só foi diagnostica com Asperger em 2014. Ela escreveu
um livro sobre sua experiência da maternidade e o autismo
– que já está na terceira edição – chamado: “Na Montanha-Russa – Minha Maternidade no Autismo”. Ela prepara
agora o segundo livro, que deve ser lançado em agosto
de 2018, contando a história da infância e adolescência da
sua vida, quando sofria de Asperger e não sabia – situação
muito comum nas décadas de 1980 e 1990. “Entre os autistas diagnosticados na idade adulta, a maioria só obtém
o diagnóstico após o nascimento do primeiro filho. Isto é
muito ruim, porque a pessoa tem, na prática, prejuízos
funcionais durante a adolescência e parte da vida adulta.
Sofre bullying na escola, pode não conseguir terminar o
ensino médio e a faculdade, não conseguir manter os empregos, sofrer com relacionamentos amorosos rompidos”,
comenta. Segundo Michelle, isso é mais comum acontecer
com quem tem a Síndrome de Asperger. Pelo fato de o
autismo ser o mais leve, a pessoa não enfrenta limitações na fala, ao mesmo tempo em que pode, devido ao

VENDAS
ESPECIAIS
PARA PCD.

www.grupoab.com.br/volvo
SHOWROOM: Av. Ministro Ivan Lins, 240 – Barra • 3154 9777
ASSIST. TÉCNICA: Av. Érico Veríssimo, 858 – Barra • 3433 5100
WHATSAPP: 96710 9384

DESDE 1968

Na cidade somos
todos pedestres.
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especial autismo

JEFFERSON SANTANA OLIVEIRA, AUTISTA QUE TRABALHA NA AMA

Vida Produtiva
Muitos autistas conseguem, ao custo de um esforço
pessoal e familiar considerável, estudar e mais tarde se
inserir no mercado de trabalho. Jefferson Santana Oliveira,
de 31 anos, é um exemplo. Diagnosticado com autismo, o
jovem entrou na AMA de Parelheiros – zona sul da capital
paulista – em 1993, onde aprendeu a ler e a escrever.
Em 1996, Jefferson foi para a unidade no Cambuci, onde
prosseguiu os estudos e a terapia. Ele cursou o ensino
médio no Colégio São Luís do Maranhão, na Zona Leste
da capital, onde concluiu os estudos em 2006. Gosta de
natação, que praticou no Corinthians - clube do seu time
de futebol - de rock, dos Beatles ao The Smiths e gosta
também de jogar videogames: “eu trabalho na gráfica da
AMA há 7 anos. Adoro o meu trabalho”, diz Jefferson, que
mora com a mãe no Jardim São Savério, na zona sul, perto
do Jardim Zoológico.
Um amor maior que o mundo
A falta de informação e as questões sobre a aceitação
da pessoa autista, principalmente, por conta dessa desinformação fez com que a redação da Revista Reação
procurasse por quem passa por isso e pode falar com
clareza o que é o autismo. E depois de muitas pesquisas
e conversas, é bem fácil de entender que o autismo, pode
ser também, puro amor !
Confira o depoimento de um pai com toda sua breve
história no mundo do Transtorno do Espectro Autista e
todo amor que transborda suas palavras:
“O Pedro sempre teve uma evolução normal e a gente
comparava muito, porque ele nasceu no mesmo dia que
o primo dele, então, um começou a engatinhar o outro
começou a engatinhar, um começou a andar o outro começou a andar, às vezes era o primo, outras vezes era o
Pedro, mas sempre no mesmo passo. Aí o Gustavo, que
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é o primo dele, começou a falar, algumas palavrinhas ali
por volta de um ano e pouco e o Pedro balbuciava alguma
coisa, tipo “tchau-tchau”, quase conseguiu falar “carro” e
teve um período ali entre um ano e quatro meses... um ano
e seis meses, que ele deu uma retraída, ele parou de soltar
essas palavrinhas e começou a evitar o contato social,
querer brincar mais sozinho, ficar mais tempo no quarto,
pegar miudezas, canetas, essas coisas e ficar muito tempo
naquilo e aí você chamar e ele não responder, um isolamento
mesmo... e aquilo começou a me preocupar. Ele estava no
berçário, a gente foi até lá e falaram para a gente ficar tranquilos, que era normal, que cada criança tem seu tempo,
mas quem é pai e mãe e está vendo ali... eu sentia que tinha
algo diferente e aí foi quando a gente começou a procurar o
que estava acontecendo. Foi um período assim: procuramos
uma fono, depois outra... procuramos uma terapeuta ocupacional e ela indicou um psiquiatra especialista nisso e foi
ele quem abriu a verdade para a gente: falou que não podia
dar um diagnóstico fechado com a idade que ele tinha, ali
entre um ano e oito, um ano e nove meses, mas que o Pedro
apresentava traços do espectro. Ele explicou para a gente o
que caracteriza um autista, a dificuldade de se comunicar,
alguns a questão do tato e o Pedro não tem isso, o Pedro o
que pegou mesmo foi a questão da comunicação.
É uma terra meio desconhecida, primeiro a parte da
aceitação, é um baque... tudo na vida você idealiza, desde
a casa que você vai comprar, o carro que você vai comprar,
o filho que você vai ter idealiza muito mais. Então você idealiza toda aquela coisinha perfeita, vai ser assim, vai fazer
isso, vai fazer aquilo e, quando alguma coisa no meio do
percurso sai do esperado é um ‘choquezinho’, você tem que
aprender, é um mundo novo, você vai ter que se informar, vai
ter que abrir os horizontes e outra coisa, quando você tem
filhos, tudo é imprevisto, você não sabe o que vai acontecer,
mas meio que você prevê; ‘ah ele vai estudar, ele vai fazer
faculdade, ele vai se formar, ele vai trabalhar, ele vai casar...’
e quando alguma coisa mexe nisso que você não consegue
pensar como vai ser o futuro e passa a ter que pensar um
dia de cada vez, isso é muito difícil no começo, porque você
pensa: “e agora ? Como é que vai ser amanhã ? Como vai
ser daqui 5 anos ? Como é que vai ser quando ele tiver 10,
12 anos ?”, então, nesse momento é muito difícil.
No final das contas é um baque, mas cara, o Pedro está
aí e aí é o que eu posso proporcionar para ele... sabe, eu
quero fazer o máximo que eu posso para ele ser o máximo
independente e isso não é por mim, é por ele. Então eu vou
lutar sempre para dar o melhor de condições para que ele
tenha uma vida o mais normal que ele puder ter.
Para quem não aceita ou tem dificuldade em aceitar, essas pessoas têm que parar e colocar um pouquinho a mão na
consciência e pensar no que eles estão fazendo para os seus
filhos, se aceitar ou não aceitar para você, sim, vai te fazer
mal, mas isso não faz tanta diferença. É pelo seu filho, porque
o filho é o bem maior, nada é mais importante que o Pedro
na minha vida... antes eu tinha coisas muito importantes na
minha vida, eu brinco com a minha mãe que antes ela era
o amor da minha vida, agora ela tá em segundo lugar fácil.

Todas as pessoas são especiais ao seu modo, um é
diferente do outro, então se você está vendo alguma coisa
diferente no seu filho, tente procurar saber o que é porque
você estará fazendo um bem para ele. Tira essa coisa do
que as pessoas vão pensar ou o que as pessoas vão achar,
elas vão achar de qualquer forma, você assumindo isso ou
não, você indo tratar ou não, quando uma criança chega a
cinco, seis, 10 anos... e ela não tem um desenvolvimento
normal, todo mundo vai perceber, então não adianta você
fingir que nada está acontecendo, porque você está prejudicando o seu filho.
Agora para pais em geral que tem filho autista, eu tenho
vontade de abraçar um por um, porque é uma missão
de cada um, acho que só quem tem filho sabe o quanto
é especial tê-los... e só quem tem filho autista sabe a
doidera, a dificuldade e o prazer que é. Por exemplo, às
vezes pequenas coisas que você escuta e fica pensando,
às vezes amigos meus falam: “ah se eu ganhasse um real
por cada pai que eu escuto...”, lógico que isso é brincando,
mas uma vez eu peguei um mega amigo e falei: “cara, dê
valor para cada pai que ele fala”, porque de certa forma
eu durante muito tempo esperei isso.
O filho autista te traz uma coisa que te faz começar a
ver o mundo de outra forma, o Pedro me ensinou que eu
talvez nunca escute, mas ele me ensinou mais que isso, ele
me ensinou que eu não preciso escutar pai, ele fala pai em
vários momentos, é isso, o autista é assim. Falam que eles
não gostam de se comunicar, que eles não vieram nesse
mundo para se comunicar, mas eu falo que os autistas
vem com uma outra forma de demonstrar sentimentos e

BRUNO E PEDRO

de demonstrar a comunicação também, eles se comunicam
de uma outra forma, menos verbal, menos presencial... em
pequenos gestos. Então não tenham medo de procurar, de
falar “meu filho é autista”... não tem problema nenhum, é
melhor, porque as pessoas vão querer saber o que é o autismo e aí você tem a oportunidade de explicar para alguém.
Se você não fala, vira uma coisa que a pessoa está achando
e fica naquilo e não vai para frente, gera um incomodo.
Então vamos falar sobre o assunto dentro de casa, vamos
falar sobre o assunto com os nossos amigos, vamos falar
sobre o assunto com a família... não tem porque esconder,
isso ajuda eles, nossos filhos !”. Bruno Piccinato repórter
esportivo da TV Record e, principalmente, é pai do Pedro.

PEDRO E A MÃE AGATHA

Graus do Autismo
Os graus de autismo são leve, moderado e severo.
No grau leve do autismo, também conhecido como Síndrome de Asperger, os pacientes têm maior autonomia, independência para atividades do dia a dia, com possibilidade
de ter relacionamentos amorosos, ter filhos, casar e trabalhar.
Em oposição, temos o grau severo, presente em 30 a 40%
dos casos de autismo. Nele, o portador apresenta comorbidades, transtornos intelectuais e cognitivos, com prejuízo e

limitações funcionais para diversas atividades do cotidiano.
No grau moderado, temos pacientes com potencial para
avançar ao grau leve, a depender da evolução do tratamento
e prognóstico. Geralmente são verbais. Ao contrário dos
severos, e se ensinado adequadamente, podem adquirir
algum grau de autonomia e independência, mas sempre com
supervisão do familiar.
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Mercedes gla 200
coMPacto da Montadora aLeMã É faBricado no
BrasiL e agrada eM cHeio os aMantes dos ModeLos
suv ou crossover de Luxo, e Pode ser coMPrado
coM isenção de iPi Por Pessoas coM deficiência !

Q

uem nunca sonhou em dirigir um carro que
levasse a lendária “estrela” da Mercedes-Benz na frente do capô ? Quem acha que
os modelos da marca alemã são todos
importados e fora do alcance da realidade
da maioria dos consumidores com ou sem deficiência
brasileiros está totalmente enganado.
Já faz algum tempo que a MB vem produzindo no Brasil
alguns de seus principais modelos de entrada, na fábrica
de Iracemápolis/SP, tornando muito mais acessíveis aos
consumidores brasileiros e amantes da sua “estrela”,
a possibilidade de ver em suas garagens os carros da
marca alemã.
Hoje, o modelo GLA 200 é o mais vendido da marca no Brasil e um dos responsáveis pela nova aposta
de conceito da marca em todo o mundo, buscando um
público mais jovem para se juntar aos já tradicionais
consumidores da marca.
No Brasil, só em 2017, foram emplacados mais de 12
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Não dá para passar despercebido nas ruas da cidade a bordo
do GLA 200. Ele por fora parece até maior do que é realmente
por dentro, e suas linhas robustas e marcantes, faz do seu design
único, uma marca da força da marca. Não e a toa que o modelo
é um dos mais vendidos da MB no Brasil.
A grade dianteira perfurada e o aplique metalizado na base do
para-choque, dão um tom harmônico ao símbolo da “estrela” que
sobressai aos faróis de full led do modelo. As rodas esportivas
têm 18 polegadas e os pneus são 235/50.
Já na traseira, a lanterna tem um efeito brilhante e controle
automático do brilho da iluminação noturna. Por dentro, a tecnologia impera. A alavanca de câmbio com apenas 3 funções, fica
do lado superior direito do volante e mais parece uma alavanca
de limpador de para-brisas, para quem não conhece. Discreta e
bastante funcional, ela facilita e muito a condução, pois o motorista não precisa tirar as mãos do volante para executar qualquer
mudança de marcha. Os comandos dos limpadores foram para
a alavanca esquerda, a mesma que da seta e faróis altos, não
atrapalhando em nada, pelo contrário.
Os materiais utilizados no acabamento, como os tecidos dos
bancos e a porção central do painel em alumínio escovado, são
simplesmente lindos. A iluminação interna do veículo com pontos
de luz indiretos, fazem com que o motorista se sinta abraçado
pelo carro e pelos bancos com desenho que auxiliam no controle
de tronco daqueles que necessitam desse auxílio. O banco do
motorista tem ajustes elétricos. A central multimídia fica destacada
do painel, como se fosse um tablet. Ela possibilita conectar um
smartphone com Apple CarPlay e Android Auto, com comandos
de voz, leitura de mensagens, conexão com streaming de áudio,
como Spotify, e os sistemas de navegação Waze e Google Maps.
A câmera de ré tem uma resolução fantástica e o GLA possui ainda, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. A partida
do motor é acionada por botão e não pela chave, o que facilita

e muito para algumas deficiências. Além disso, tem assistência
de partida em rampas de série. O modelo conta também com
7 airbags, controles de estabilidade e tração, e freios com pré-carregamento, para situações onde o veículo identifi ca uma
frenagem de emergência.

mil unidades de automóveis da marca Mercedes-Benz,
e destes, os produzidos em Iracemápolis/SP, como o
MB GLA 200, representam mais de 60% do volume total.
O SUV compacto da marca recebeu uma atualização
nos elementos de design interior e exterior, que impressionam por uma linguagem mais agressiva.
Mais uma vez, numa parceria entre a fábrica da MB e
a Revista Reação, foi enviado para nossa redação para
que fossem realizados testes e esta matéria especial,
um modelo GLA 200 Automático - flex, que para poder
ser submetido aos testes de uso diário de pessoas com
deficiência, foi gentilmente adaptado pela empresa Hand
Drive, que tem sua sede na zona norte da capital paulista,
que instalou no modelo, uma alavanca de freio/acelerador.
O veículo ficou conosco e passou por situações de uso
do dia-a-dia de pessoas com deficiências e pelos olhares atentos de nossos consultores exclusivos e únicos
especializados capazes de avaliar e testar veículos para
essa finalidade no Brasil.
revista reação
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por Luciene Gomes

Dirigibilidade, visibilidade, conforto e desempenho

Pessoas com Deficiência
no Ensino Superior

O GLA é perfeito dentro da cidade e nas estradas, com retomadas ágeis e velocidade final bastante interessante. em circuitos
urbanos e rodoviários, com retomadas e saídas ágeis. Isso se deve
ao câmbio de 7 marchas, com trocas rápidas e suaves. Nas curvas
o modelo também se comporta muito bem, é firme e não sai de
lado. A suspensão traseira multilink ajuda a manter o carro grudado
ao chão até mesmo em altas velocidades. A suspensão e o visual
aventureiros não só fachada. O GLA 200 se comportou muito bem
também em trechos com buracos, lombadas e desníveis, tanto
no asfalto, quanto na terra. Macio, absorve bem os impactos sem
passar o desconforto para os ocupantes. A opção de modos de
condução do veículo: Sport, Eco, Comfort e Individual oferecem
opção certa para cada situação. Um pouco mais alto, ele oferece
excelente visibilidade e conforto ao dirigir.
O fato da altura do carro em relação ao solo ajuda e muito a
transferência das pessoas que utilizam cadeira de rodas. Tanto
para entrar como para sair do veículo. Assim também com auxilia
as pessoas que tem problemas de joelhos ou quadril a fazerem
a operação de entrada e saída do carro. A acessibilidade aos
comandos do painel também é um ponto alto do GLA. Tudo está
à mão do motorista, inclusive os comandos do teto solar, que dá
um charme todo especial ao modelo.

O porta-malas
Aparentemente pequeno, o porta-malas do GLA 200 até que
é razoável. Cabe a cadeira de rodas monobloco desmontada,
sem as rodas e dobrada no encosto. Se bem encaixadinha,
dá para ser levada facilmente no porta-malas de 421 litros,
junto com malas e bagagem. Mesmo tomando quase todo o
espaço, sempre sobra lugar para compras também.

Testou, gostou e aprovou !
A escritora, psicóloga, colunista da Revista Reação, especialista em empregabilidade e consultora de RH, Tatiana Rolim é
cadeirante devido a um acidente automobilístico - foi atropelada
quando andava de bicicleta ainda na adolescência – hoje com 42
anos é mãe da Maria, e adorou a experiência de testar o GLA
200. “Estou apaixonada, foi uma sensação maravilhosa... o carro
é sensacional ! Uma das coisas que mais gostei foi do banco que
encaixa o tronco e isso facilita a realização das outras funções de
acessibilidade. O ajuste automático dos bancos também facilita
muito. A visibilidade é ótima e a transferência da cadeira para o
carro e vice-versa facilita e muito. A alça de apoio sobre a porta
do motorista e o espaço da coluna do carro e o ângulo de abertura
de portas facilita muito a transferência. E o desempenho... sem
palavras. Suave nas trocas de marcha e a alavanca de câmbio em
cima é muito mais funcional”, comenta Tatiana, ressaltando que a
filha de 7 anos, Maria Eduarda, também amou ter participado do
teste. “Ela adorou o teto solar”, finaliza.
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T

enho acompanhado com atenção há algum
tempo e, especialmente nos últimos meses, a
mídia mostrando o ingresso de pessoas com
diferentes deficiências no ensino superior. Essa
visibilidade pode estar ligada a inclusão de deficientes nas universidades públicas federais pela Lei de Cotas
no vestibular de 2018.
Embora não se tenha um resultado estatístico a respeito,
pessoas com deficiência já estão na universidade há muito
tempo, no entanto a legislação favorável e um maior empoderamento contribuem para que ano a ano mais pessoas
tenham acesso ao ensino superior, o que deve exigir por
arte das instituições um aumento dos recursos físicos e
tecnológicos para a inclusão desses alunos.
Digo isso porque estou no ensino superior e venho acompanhando tais mudanças desde então. Ingressei no curso de
Enfermagem em 1997 em uma das melhores universidades
da América Latina, mas um ano depois veio a tetraplegia e
com ela a negativa de uma diretora doutora dessa mesma
Universidade em me aceitar com a minha deficiência, pois
para ela, a tetraplegia seria um impedimento para que eu me
tornasse enfermeira. A falta de informação me fez aceitar
essa situação na época e desisti do curso, mas não do meu
sonho. Eu e minha família começamos uma árdua batalha
durante 4 anos para que eu pudesse continuar na Universidade, até quando conheci o professor Jacques Markovitch,
reitor na época, que me possibilitou seguir para uma nova
graduação, dessa vez Arquitetura e Urbanismo.
Cursar a faculdade foi muito difícil pois havia um total

despreparo de todo um corpo docente e discente em lidar com
alguém com deficiência, além das barreiras atitudinais, as barreiras
físicas e tecnológicas deixaram tudo muito mais difícil. Os anos se
passaram, consegui me formar e tenho certeza que plantei uma
semente que frutificou nos anos seguintes.
Hoje como pós graduanda em outra instituição pública me sinto
um pouco mais incluída, mais percebida e mais ouvida, sei que
existe um longo caminho a ser percorrido dentro das instituições
que precisam com urgência melhorar a acessibilidade física nos
espaços, desenvolver e disponibilizar a quem precise tecnologia
que possibilite o acesso a materiais, mas principalmente, que hajam humanos capazes de lidar com humanos, deficientes ou não.
Tenho esperança que nós, pessoas com deficiência, possamos
ter cada vez mais visibilidade, e que isso nos possibilite sermos
arquitetos, professores, psicólogos, arquitetos, gestores ou o que
mais quisermos ser, sermos apenas “gente”.
Vou ficar de olhos e ouvidos abertos.

Luciene Gomes
é cadeirante, arquiteta e urbanista.
Doutoranda em Terapia Ocupacional
pela Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) nas áreas de Acessibilidade e
Desenho Universal. Docente do SENAC
São Carlos na área de Arquitetura e
Design
arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Saberes e emoções na
“Capital dos Hermanos” !

A

migos e amigas da Revista Reação, chegando mais uma vez com a energia de costume,
desejando saúde e paz ! No mês de fevereiro “rolei” lá por Buenos Aires, Argentina.
Fui lá “agitar” a galera e conhecer um pouco
mais da Capital dos Hermanos. Já tinha estado em Buenos
Aires duas vezes, mas, tudo muito rápido e sabem como
é, pessoa surdocega como sou, não se dá bem com a
velocidade. Agora, sim, foram sete dias e “a pasito” me
dei bem. Nesta e nas próximas edições vamos publicar
aqui breves textos escritos por “hermanas”, que de uma
forma ou de outra, intercambiaram saberes e emoções
com este colunista.

Visita de Alex Garcia a Laura Trejolin !
* Laura Trejolin, Pessoa Surdocega e com Multideficiência.
Posso dizer que Alex Garcia é um motivador, algo
verdadeiro ! O que resgatou, em particular, é outra coisa.
Quando adquiri múltiplas deficiências, entrei numa bolha
que gradualmente congelou e... Me congelou ? Aqui ninguém pode me atacar. Eu passei em minha vida por muita
violência. Eu atualmente moro em uma clínica de reabilitação. Vou a uma biblioteca “falante” e hidroterapia. Também
sei que estou escondida e como um bebê em posição fetal.
Aqui onde vivo não há violência, mas nem abraços, nem
beijos, nem carinho. Acho que a partir de hoje, a partir da
visita de Alex Garcia, vou tentar mostrar minha “cara” para
o mundo. Alex Garcia estimulou-me e pude perceber que
algumas pessoas ousam apesar de tudo. Ele, com suas
“deficiências”, viajou sozinho para a Argentina. Ele não
esperou em seu país por algo acontecer. Neste país, Argentina, poucas pessoas, para não dizer ninguém, dá bola
para a surdocegueira e ele veio para mudar isso. Embora
a suas condições estejam desde o nascimento e a minha

Alex Garcia

é gaúcho, pessoa surdocega, presidente da
Agapasm e especialista em Educação Especial.
Autor do livro “Surdocegueira: empírica e
científica”. Vencedor do II Prêmio Sentidos.
Rotariano Honorário – Rotary Club de São Luiz
Gonzaga/RS. Líder Internacional para o Emprego de
Pessoas com Deficiência pela Mobility Internacional
USA/MIUSA. Membro da Federação Mundial de
Surdocegos.
Site: www.agapasm.com.br
E-mail: alexsurdocego@icloud.com
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não, posso dizer que prometo parar de contemplar os dias
da minha bolha atual e descongelar a minha vida e iniciar
uma auto-descoberta do meu poder interior que tem de
irradiar. A partir de hoje, estou autorizada a sentir e sentir
novamente, chegou a hora! O mero fato de saber que existe
carinho do lado de fora, acendeu uma pequena chama no
meu coração e as paredes de gelo começaram a cair. Por
agora é apenas uma faísca, em breve será uma chama e,
finalmente, uma fogueira gigantesca como Deepak Chopra
disse em “O caminho do mago”. Foi Alex Garcia quem me
acordou de uma longa letargia. Foi o mago que com um
abraço e sua promessa de me ajudar, como ninguém jamais
fez comigo, me permitiu lembrar que devo procurar em meu
próprio coração... As pessoas geralmente não acham que
o outro também é humano, com pensamentos, emoções,
sentimentos... Temos a obrigação de pintar nossa vida em
uma cor diferente do que é imposto a nós. Precisamente a
capacidade de escolher e agir nos diferencia dos animais.
Nós podemos decidir como levar as coisas. Eu quero que
minha vida seja uma colagem! Esse homem me ajudou a
acordar de uma letargia em que eu me instalara e começar
a sonhar com o firme propósito de realizar meus sonhos.
Ter conhecido a Laura e ter lhe apoiado de alguma
forma foi uma enorme satisfação para mim. Percebi um
grande brilho em Laura. Pessoa inteligente, escritora e
uma estudiosa. Sim, enfrentou e enfrenta barreira como
praticamente todas as pessoas surdocegas e multideficientes, porém, seu desejo de lutar para alterar o seu
“congelamento” é algo real e que emociona.
Terás meu apoio ! Laura Trejolin é Argentina, reside em
Buenos Aires, também é conhecida pelo seu pseudônimo
“Agostina Paz”. Seu e-mail: agostinapaz2016@gmail.com.
Forte abraço e até a próxima !
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MInas geraIs

c u lt u r a

Por adriana BuzeLin

1ª MoBIlIty & show eM
MInas geraIs !

sara Bentes lanÇa
seu segundo dIsco
e fará sHoW no rio de janeiro/rj
produtor e compositor Luiz Otávio – que assina uma música com
Sara; o violoncelista Federico Puppi; o guitarrista Bernardo Bosísio
e muito mais”, informa o prospecto de lançamento. O disco traz
uma canção do compositor e escritor Sérgio Bentes, pai de Sara,
e um dueto com a cantora gaúcha Karine Rodrigues.
Sara também é escritora, poetisa e atriz. Ela já publicou o
romance de ficção: “E não se esqueçam de regar os girassóis”,
e participa de peças musicais com a Cia. Mix Menestréis e está
no elenco do Teatro Cego.

E

ste ano Minas Gerais irá receber pela primeira vez a feira Mobility & Show, que será no
mês de novembro, na capital Belo Horizonte,
e eu, como cidadã e defensora dos direitos
dessas pessoas, além de editora da revista
digital Tendência Inclusiva, me sinto na obrigação de
apoiar esta iniciativa mostrando, dentre outras coisas
que fazem parte do universo desse evento, que muitos
não sabem seus direitos, mas podem adquirir um carro
adaptado e com isenções.
O fato é que, Minas Gerais e a cidade de Belo Horizonte, mesmo sendo uma grande capital, são muito
carentes de eventos como esse. Não temos muito acesso
a suplementos de mobilidade como em São Paulo, cidade
já acostumada a sediar grandes feiras. A dificuldade de
testar, que seja mesmo um equipamento de mobilidade, é
grande. Muitas lojas, tem ainda poucas peças em estoque
e, praticamente, compramos às cegas, tendo apenas a
confiança no representante e as medidas. É baseada na
minha experiência após 25 anos de tetraplegia e neces-

adriana Buzelin

É coordenadora da secretária de direitos Humanos
e diversidade do Partido verde de Belo Horizonte,
modelo do casting da agência Kica de castro,
editora chefe da revista digital tendência inclusiva,
primeira Mergulhadora tetraplegica registrada pela
Hsa do estado de Minas gerais. Luta pela inclusão
social e diversidade. www.tendenciainclusiva.com.br
www.adrianabuzelin.com.br
contato@adrianabuzelin.com.br
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sitando sempre de cadeira de rodas que concluo isto.
Aqui, em Belo Horizonte, a falta de opção é muito grande
em diversos aspectos.
No Brasil, somos 46 milhões de pessoas com deficiência, sendo só no estado de Minas Gerais 5 milhões
de pessoas, como diz o Censo 2010. Só em BH somos
700 mil cadeirantes, sem contar outras deficiências ou
alguma doença com sequelas motoras que têm o direito
de adquirir um carro 0Km com isenções. Número muito
expressivo !
O problema é que poucos são os que conhecem seus
direitos, por isso ter uma feira como a Mobility & Show
proporcionará não só o consumo, mas informações:
ferramentas que o consumidor precisa para exigir seus
direitos.
Nesta feira também vamos lançar a 2ª edição do
projeto fotográfico Retratos Inclusivos, que a Tendência
Inclusiva tem com a Kica de Castro, parceira e autora das
fotos. Com certeza, este projeto trará muita repercussão
como em sua primeira edição, pois vamos apresentar ao
público novos protagonistas representando este grande
universo da pessoa com deficiência, levando as pessoas
a refletirem que beleza e deficiência podem ser sinônimos.
Certa de que este evento apresentará opções a este
público tão carente de informação. Através das minhas
possibilidades, me coloquei à disposição de trazermos a
feira para a capital mineira. Queremos mostrar as opções
para este nicho de pessoas, além de apresentarmos aos
governantes mineiros o quanto Belo Horizonte tem um
potencial gigante para sediar mais feiras como esta.

A

cantora Sara Bentes lançou o seu segundo disco - “Tudo o que me faz vibrar” - e
fará um show de lançamento no Centro
de Referência da Música Carioca Artur da
Távola, no bairro da Tijuca, zona norte do
Rio de Janeiro/RJ, no dia 4 de maio. Sara, de 36 anos,
possui deficiência visual e canta profissionalmente desde
2003, quando aos 21 anos venceu o Concurso Rosemary
Kennedy para Jovens Cantores, nos Estados Unidos. Em
2015, ela lançou o seu primeiro disco: “Invisível”.
“O disco foi lançado nas plataformas digitais como
Spotify, Apple e Deezer. São 11 músicas, uma do meu
pai, outras que fiz em parceria com dois compositores
e o restante são canções minhas”, diz Sara. O CD está
à venda na loja do site da cantora - www.sarabentes.
com.br - e o selo é independente. A cantora adianta que
poderá fazer um show de lançamento em São Paulo: “de
preferência, ainda no primeiro semestre”, conta.
Entre as infl uências da formação musical de Sara,
estão: Tom Jobim, João Gilberto e a Bossa Nova, embora
as músicas da cantora tenham um estilo bem Pop. “Seguindo a mesma diversidade de instrumentos, de ritmos
e tendências do primeiro disco – ‘Invisível’ – porém mais
maduro em vários aspectos - ‘Tudo o que me faz vibrar tem a produção musical assinada por Célio Júnior e Sara
Bentes; traz na ficha técnica outros nomes de peso, como
o saxofonista e arranjador Marcelo Martins; o pianista,
revista reação
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Em busca da
Identidade Perdida
Qual o significado de Identidade ?

D

e uma maneira geral encontramos definições como um conjunto de características (físicas e psicológicas) essenciais e
distintivas de alguém, de um grupo social
ou de alguma coisa. Um conjunto de características (nome, sexo, data de nascimento, impressão
digital, filiação, naturalidade, outras) de um indivíduo consideradas para o seu reconhecimento.
Podemos definir o que é identidade: como um conjunto
de dados que classificam e identificam o cidadão.
Observamos, por vezes, pessoas que sentem a necessidade de, talvez por algum motivo pessoal ou para
escapar de alguma punição da lei, criar uma identidade
falsa para si. O significado de identidade falsa é quando
uma pessoa cria para si informações de identificação que
não correspondem aos seus verdadeiros dados. Isso inclui
características emocionais e de comportamento.
Podemos ver isso com frequência na internet, por
exemplo, em que usuários de redes sociais muitas vezes
criam para si perfis com dados falsos, muitas vezes para
aparentarem o que não são ou para mostrarem uma realidade falsa do que vivem ou do estado emocional.
Porém, ao falsificar documentos ou mentir sobre sua
identidade, torna-se um crime. Esse crime, segundo vemos
nas leis, pode até acarretar uma multa de três meses a um
ano de prisão, sendo classificada como o ato de atribuir
para si ou para outros uma falsa identidade para obter
alguma vantagem ou para causar dano à outra pessoa.
Do ponto de vista da psicologia, existem muitos significados ocultos nas alterações de identidade em que
as intensas mudanças emocionais como raiva, alegria,
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tristeza, decepção, entre outras, podem interferir momentaneamente na identidade da pessoa, porém, sem a classificação de dupla personalidade.
Alterações são comuns em adolescentes, quando a
identidade do indivíduo está se formando sob grande tensão. A identidade cultural também faz parte e são características de determinado povo. Suas roupas, fala, costumes,
religião, comida, entre outras coisas, classificam-se como
a identidade desse povo em específico.
Ao termos uma falsa identidade ou identidade mascarada podemos observar que a multa não é aplicada
judicialmente, mas interiormente. O crime é pra si mesmo.
Fragmentos do emocional, se é que podemos classificar
assim, podem estar desconexos e juntá-los ou transformá-los pode ser bem doloroso. Fingimos estar tudo bem
enquanto por dentro vamos corroendo. E vivemos sendo
outra pessoa dentro de nós mesmos...
Quem disse que é fácil sermos ou estarmos sem uma
parte de nós? Quer seja essa parte um membro do corpo,
uma função sensorial, intelectual, mental, um trabalho, uma
profissão, uma pessoa querida... Lidarmos com qualquer
perda nem sempre é tão simples (e não é).
Podemos atribuir o sucesso das nossas vidas em um
físico avantajado, status, coisas ou pessoas ou algo externo. Porém, podemos afirmar que sem estarmos por
inteiro independente de qualquer disfunção dificilmente
usufruiremos de um sucesso pleno por dentro e por fora.
Um caso na Reabilitação
Certo dia, quando me deparei com uma pessoa que por

um acidente automobilístico perdeu a visão, foi necessário um
planejamento em que as tarefas dos atendimentos contribuíssem para uma restauração da pessoa em sua identidade.
Vamos chamá-la de ¨Juca¨. Perder a visão significou a ela
muito mais do que uma perda da função de enxergar e seus
desdobramentos. Perdeu seu trabalho, que era a motivação
para acordar todas as manhãs e produzir na tarefa que amava
fazer. Perdeu seu noivado, uma vez que não houve estrutura
da outra parte em seguir com o relacionamento. Houve perda
da rotina de relacionamentos familiares e sociais, uma vez que
o tratamento das pessoas (em sua maioria) foi transformado,
uns para superproteção, outros rejeição e outros exclusão.
Perdeu seu próprio reconhecimento como indivíduo, capaz
e ser humano.
Porém, o que mais exigiu tempo de Reabilitação foi resgatar sua identidade própria. Lidar com a dor foi um processo
gradativo. O resgate de encontrar o seu “eu” e exercer diferentes papéis na sociedade com equilíbrio e trabalhando cada
situação sem matar a identidade, foi (e é) um desafio diário.
Após meses de atividades na Terapia Ocupacional e com
outros profissionais de outras áreas da equipe, houve o sucesso. Atividades terapêuticas artesanais, como tinta, argila, fios,
escrita, atividades verbais, atividades da vida diária, esportes
e outras atividades específicas e elaboradas de acordo com a
necessidade, contribuíram muito para que os fragmentos de
cada perda tivesse um ressignificado, possibilitando, assim, o
resgate da identidade perdida. É nesse ponto que se processa
o estabelecimento de objetivos, metas, sonhos e atitudes em
prol do seu desenvolvimento pessoal, familiar, profissional,
social, entre outros.
Não existe uma receita pronta para isso. Existem ingredientes que vamos dosando à medida da prática, com o
tempo. Colocando todos esses ingredientes no “forno”,
na temperatura certa e na hora certa, com os ingredientes
básicos: respeito e amor, pode ser gerado um lindo bolo.
Não é com todos que chegamos nesse patamar. Existem
facilidades, dificuldades, resistência e até os que não querem
resgatar sua identidade. Isso se refere aos que preferem
conviver demonstrando um comportamento superficial ao
invés de viverem plenamente, com ou sem alguma limitação. Encontramos os que, sorrindo, afirmam ter uma vida
que construíram, mas que se perdem no primeiro tropeço.
Vemos os que resistem por medo do enfrentamento, os que
se acomodaram e cristalizaram seus comportamentos e os
que também se beneficiam com a “máscara”. Podemos
comparar como um ator que desempenha um determinado
papel, mas que depois que sai do papel não consegue voltar
ao que é.
Não entro aqui em questões de transtornos e outros
temas. São assuntos estudados na nossa área da saúde,
como Psicologia, Psiquiatria e o estudo é muito mais longo
e profundo.
O que pretendo colocar é que em um trabalho de Reabi-

litação com pessoas que tiveram alguma perda, a busca da
sua essência que tantas vezes se perde é fundamental para
a integralidade de qualquer ser humano.
Conclusão
O trabalho realizado com Juca (pessoa citada acima) seguiu
um modelo básico:
- Conhecer a pessoa
- Escutar a sua história
- Ouvir e compreender seus anseios e angústias
- Procurar entender a dor e seu contexto no universo pessoal
(jamais julgar os sentimentos)
- Comunicar calma, compreensão e, sobretudo, paciência
- Analisar/estudar a pessoa
- Analisar de novo
- Repetir a análise
- Interpretar
- Planejar os atendimentos no programa de Reabilitação
- Recomeçar tudo de novo se for necessário
Terminar um atendimento e não saber nada mais profundo
sobre a pessoa, todos estarão perdendo.
O importante não é estar reabilitado aos pedaços, mas por
inteiro ou em busca de, com a identidade própria preservada
ou reconstruída.
Identidade perdida, buscada e achada (conquistada) !
“...Aquele que sai chorando enquanto lança sementes, voltará com cantos de alegria...” (Davi)

Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional especializada
em Orientação e Mobilidade para
pessoas com deficiência visuaL e atua na
área de reabilitação e Consultoria.
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Aplicativo Be My Eyes
auxilia pessoas com
deficiências visuais

L

ançado no final do ano passado em versão
para celulares que rodam com sistema Android, o aplicativo Be My Eyes (seja meus
olhos, na tradução livre do inglês) tem como
função ajudar as pessoas com deficiências
visuais e com baixa visão a realizarem tarefas que não
podem ou que encontram dificuldades a sós. O aplicativo, desenvolvido por um dinamarquês, pode ser baixado
gratuitamente na Google Play Store. Ou própria página
da empresa, em inglês (www.bemyeyes.com).
O aplicativo funciona com o sistema
de câmera direta. Ele
conecta os usuários
a voluntários que estejam por perto e durante o tempo necessário a pessoa que se
ofereceu para ajudar
pode auxiliar a ler rótulos de remédios e etiquetas de
roupas ou a escolher produtos na prateleira de um supermercado, entre várias outras tarefas.
O Be My Eyes funciona para captar o voluntário mais
próximo, com um sistema de busca parecido ao aplicativo da Uber. O voluntário que atende à chamada será o
que ajudará o cego a enxergar nos arredores durante um
curto tempo.
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Quando entra no aplicativo, o usuário determina se é
voluntário ou uma pessoa com deficiência visual. A partir
daí, um pedido de ajuda pode ser feito por escrito ao
voluntário, enquanto as instruções são dadas por voz ao
usuário com deficiência visual. O aplicativo foi lançado
em 2017 para o sistema iOS (da Apple) e neste ano foi
localizado para Android.
O Be My Eyes foi criado por Hans Jorgen Wilberg. Atualmente, o aplicativo auxilia mais de 60 mil pessoas com
deficiência visual ou baixa visão e têm 900 mil voluntários.
Embora a maioria dos usuários seja da Dinamarca, Grã-Bretanha e Estados Unidos, de acordo com a empresa,
o aplicativo também está disponível em português. O
usuário seleciona a língua quando faz a instalação do
sistema ou até mesmo quando inicia o aplicativo, basta ir
à opção “Settings” (Configurações) que aparece na tela.

Volvo lança no
Brasil o XC40 !

A

suéca Volvo acaba de lançar no Brasil o seu
mais novo SUV compacto, o XC 40, que foi
eleito Carro do Ano na Europa.
O evento de lançamento aconteceu oficialmente na cidade de Itajaí/SC nos últimos
dias 9 e 10 de abril, onde a imprensa automobilística
especializada foi convidada pela montadora para estar
presente. A Revista Reação esteve lá e conferiu de perto
este que sem dúvida, será um dos principais lançamentos
do ano no Brasil, chegando para abocanhar parte significativa da fatia dos Premium voltados aos consumidores
que adquirem carros 0km com isenção de impostos.
Segundo Luis Rezende, presidente da Volvo Cars no
Brasil, a pré-venda do modelo contou com apenas 70 unidades e se esgotou em 25 horas. As reservas do modelo
já ultrapassam a casa das 1.000 unidades.
revista reação
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O XC 40 é o maior do segmento em sua categoria
e traz o motor mais potente, com 252 hp e soluções
inovadoras de conectividade, sem falar do excelente
espaço interno, sem falar que é o primeiro veículo com
direção semiautônoma na categoria.
A versatilidade da plataforma modular permite reunir
em um só automóvel design refinado, interior sofisticado e recursos ainda mais avançados de segurança e
dirigibilidade. As medidas do novo SUV se destacam:
entre-eixos de 2,70 m - 1,86 m de largura - 1,65 m de
altura - e 4,42 m de comprimento, garantindo conforto
e amplo espaço interno a todos os ocupantes.
Com design escandinavo, combinando robustez
com visual elegante e refi nado, o novo modelo da
Volvo lembra muito seus irmãos mais velhos: o XC60
e o XC90, inclusive em itens de segurança e dirigibilidade. O interior do carro é um capítulo à parte: espaço
funcional e muitos porta-objetos totalmente pensados
para uso no dia a dia para os motoristas e ocupantes
se misturam com o requinte do acabamento primoroso,
já tradicional da marca.
O sistema de entretenimento e conectividade do
XC40 é o mais completo da categoria, com tela an-
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tirreflexo sensível ao toque de 9 polegadas de LCD
no painel central, que reúne praticamente todos os
comandos do veículo em um único lugar. O controle
absoluto do veículo se dá também por meio de diferentes modos de condução: Eco, Comfort, Off-road,
Dynamic e Individual, que customiza a configuração.
O modelo dispõe de transmissão automática Geartronic de 8 velocidades. Além disso, o novo SUV da
Volvo oferece abertura e fechamento elétrico da tampa
do porta-malas ao passar o pé debaixo do para-choque
(função Hands-Free).
Todo o time da Volvo estava presente em Santa
Catarina no lançamento
do XC 40: o presidente
Luis Rezende e os diretores de Vendas e de
Marketing: João Oliveira
e Leandro Teixeira. Além
da equipe de marketing e
da assessoria de imprensa, e de todo staff envolvido para proporcionar
um evento impecável,
que iniciou da saída de
São Paulo/SP até a chegada no Infinity Blue Risort
em Camboriú/SC, onde todos os profissionais de imprensa foram recebidos num coquetel da noite do dia
9 de abril. No dia seguinte, logo cedo após o café da
manhã, todos foram levados para conhecer o espaço
do Volvo Ocean Race, a mais antiga e conhecida regata em torno do mundo, com escalas, que conta
com 7 equipes de países pelo mundo, cuja parada no
Brasil está acontecendo 10ª vez e vai até dia 22 de
abril, quando as equipes largam pelo mar a caminho
dos EUA, juntamente com uma equipe que segue no
mesmo momento por terra, com um XC 40, para se
juntar aos velejadores.

Após uma explicação feita pelo CEO e os executivos
da Volvo apresentando o XC 40, na sequência todos
foram visitar e conhecer a exposição. Depois, o grupo foi
dividido em duplas para uma experiência de test-drive
com o modelo e seguiram dirigindo num verdadeiro
comboio, o XC 40 até a cidade de Florianópolis/SC, onde
a equipe Volvo aguardava a todos para um delicioso
almoço. A volta foi direto para Navegantes/SC, para o
aeroporto, onde uma equipe da Volvo recepcionou cada
dupla e recolheu os carros para que cada profissional
da imprensa retornasse aos seus destinos.
O XC40 já está sendo distribuído nas 31 concessionárias da rede nas versões T5 Momentum e T5 R-Design.
Em julho chega a configuração T4. O novo SUV da marca
também faz parte do programa Volvo For All, que oferece
a pessoas com deficiência isenção de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na compra do modelo.
O preço do modelo no seu lançamento parte de R$
145.950 na versão T4, passando pela T5 Momentum por
R$ 169.950, e a T5 R-Design que sai por R$ 189.950
já com a isenção.
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ACONTECENDO

Mara Gabrilli participa
de Café da Manhã
promovido pela ABRIDEF
em São Paulo/SP
Deputada federal defende melhor acesso urbano
e maior limite de crédito para PcD. ela revelou que
disputará um novo mandato no Congresso nas
Eleições 2018 e que também quer ser a representante das
pessoas com deficiência em Comitê nas Nações Unidas

A

deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP) disse
que continuará sua luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência brasileiras,
durante o evento “Café da Manhã com Mara
Gabrilli”, que aconteceu no dia 23 de março
último, ocorrido no auditório da entidade, pela ABRIDEF Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de
Tecnologia Assistiva, na zona oeste capital paulista. Mara
Gabrilli pretende disputar mais um mandato como deputada
federal nas eleições de 2018, com o objetivo de que o Congresso do País regulamente uma série de artigos que estão
na Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei Nº 13.146/15), mas que
até agora não foram detalhados. A deputada foi a relatora da
LBI e uma das principais responsáveis pela sua aprovação.
Mara Gabrilli também pretende disputar uma representação no Comitê dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Organização das Nações Unidas (ONU). A eleição para compor
o Comitê na ONU acontecerá em junho deste ano em Nova
York, onde fica a sede das Nações Unidas. “Eu sou candidata
ao Comitê da ONU. Se for eleita, prometo cobrar bastante o
governo brasileiro”, comentou. Ela destacou que ao mesmo
tempo buscará a reeleição para o Congresso brasileiro porque
“existe muita coisa a ser feita na área da defesa dos direitos
das pessoas com deficiência e da regulamentação da LBI.
Até agora, só conseguimos regulamentar um artigo, o que
obriga os hotéis e pousadas a terem 10 % dos seus quartos
adaptados para o público com deficiência”, afirmou. Como
comparação, ela citou que a maioria dos hotéis nos Estados
Unidos e no Japão possuem quartos e banheiros com aces-
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também para ter qualidade de vida’, disse.
“Se houvesse um maior acesso aos equipamentos, o
sistema de saúde do Brasil estaria menos sobrecarregado. É preciso aumentar a desoneração tributária sobre os
equipamentos. Em Brasília/DF existem funcionários do governo que dizem que isto (isenção) está ‘muito caro’ e é um
‘absurdo’. Eu digo que absurdo e caro é como as coisas
estão hoje”, disse.

Acesso urbano

Mara Gabrilli com membros da diretoria da ABRIDEF

sibilidade total para todos, PcD ou não.
Em tom de brincadeira, ela disse: “Eu sou a única deputada
que consegue atropelar todo mundo lá no Congresso com
uma cadeira de rodas motorizada e ainda me pedem desculpas”, comenta sorridente. Mara Gabrilli comentou que todas
as conquistas para o cidadão brasileiro com deficiência foram
obtidas ao custo de muitas lutas. “Eu encaro o meu trabalho
como uma missão. A minha missão não acabou. Entre pontos
da minha plataforma, quero que o governo aumente de 10
para 20 salários mínimos o valor da linha de crédito para que
qualquer pessoa atingida por uma deficiência possa comprar
equipamentos de tecnologia assistiva no BB Crédito Acessibilidade. Eu vou destacar que também lutamos pelos 15
milhões de brasileiros que sofrem de doenças raras. É preciso
que estas pessoas tenham acesso aos equipamentos, que
muitas vezes são essenciais não só para uma vida digna, mas

Mara Gabrilli, que também já foi vereadora na cidade
de São Paulo/SP entre 2007 e 2011, disse que muitos
municípios brasileiros ainda não se adaptaram à Lei Brasileira de Inclusão, que alterou o Estatuto das Cidades
(Lei Nº 10.257/01). Ela destaca que, a partir de 2015, a
construção, padronização e melhoria das calçadas nos
5.570 municípios brasileiros passaram a ser do poder
público, incluídos União, estados e municípios e não mais
do munícipe, como era até então.
“Este é um ponto muito importante. Existe um cronograma para que os municípios sejam adequados à Lei
de Inclusão. Isto é para deixar as calçadas acessíveis a
todos os pedestres. O Tribunal de Contas do Município
(TCM) é que fará a fiscalização em cada cidade. Isto vai
ser complicado para os prefeitos, porque eles poderão
ser multados pelos TCMs se não melhorarem o acesso às
calçadas”, destacou. Ela lembra que atualmente o Brasil
tem 46 milhões de cidadãos que sofrem de algum tipo de
deficiência, em uma população total de 202 milhões.
Falta padronização nas calçadas da grande maioria dos
municípios; faltam semáforos com avisos sonoros para
pessoas com deficiências visuais; faltam até guias rebaixadas para que cadeirantes tenham acesso às calçadas e
faltam rampas de acesso em edifícios públicos e privados.
A deputada também criticou a recente redução da isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automo-

tores (IPVA), que ocorreu no Estado de São Paulo e limitou
a R$ 70 mil o valor passível de isenção no imposto. “Isto
é um absurdo ! Não é o governo quem deve fixar valores
para o carro que a PcD precisa comprar. A pessoa com
deficiência é que sabe qual carro é o mais adequado para
si própria”, afirma a deputada que é tetraplégica. Segundo
ela, o problema não está limitado a São Paulo e medidas
semelhantes foram tomadas por outros governos estaduais. “Eu fico telefonando para os secretários da Fazenda
para que eles parem de reduzir as isenções. Não faz sentido
a gente comprar um carro que não serve. É um absurdo”,
reiterou.
A deputada federal é uma grande parceira da ABRIDEF
que é a entidade patronal do setor de Tecnologia Assistiva,
que há 8 anos, desde sua fundação, vem trabalhando no
sentido de fomentar, profissionalizar e organizar o setor
produtivo, comercial e de serviços voltados para o consumidor com deficiência. “Esse Café da Manhã com a
Mara Gabrilli, nossa grande parceira e uma das principais
batalhadoras no Congresso Nacional pela temática da
pessoa com deficiência muito nos orgulhou e foi o start
para que muitos outros eventos do tipo ocorram na sede
da ABRIDEF a partir de agora,
encurtando distâncias entre o
setor produtivo e o usuário das
Tecnologias Assistivas com os
governantes e nossos representantes políticos, além de
personalidades que fazem parte da nossa realidade. A Mara
é um grande exemplo e por
isso foi escolhida para ser nossa primeira convidada nessa
série de encontros promovidos pela entidade”, comenta
Rodrigo Rosso, presidente da
ABRIDEF, reeleito em abril para
mais um mandato à frente da
associação.
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M ÚS I CA E ARTE

p o r C e l i s e M e lo

A Psicoterapia na
Ciência e nas Artes

O

i pessoal ! Conversei com a psicóloga Vera Cecilia Motta Pereira,
especializada em Psicodrama pela
Sociedade de Psicodrama de São
Paulo, com experiência na Argentina, no Canadá e em Boston (USA) em Congressos
de Psicoterapia e Artes, reunindo representações
psicodinâmicas na Ciência e nas Artes.
Começou sua carreira como psicoterapeuta trabalhando com crianças e adolescentes, dos quais
alguns faziam parte de grupos musicais. Depois
passou a atender a adultos e músicos por questões
relacionadas à inserção em atividades profissionais,
aprofundou-se em questões relativas à sensibilidade
e a competição. Também acompanhou casos de
amigos que tinham dificuldades com seus filhos.
Na época, o tratamento era mais difícil, mas hoje
lida-se com mais naturalidade com a deficiência e
a inclusão.
Durante anos esteve envolvida com a infância
e adolescência, participou de projetos ligados ao

Celise Melo, a Celelê

é cantora, compositora, musicoterapeuta, atriz, educadora,
escritora e é sucesso de público e crítica há 24 anos.
Site: www.celeleeamigos.com.br
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br
Programa de TV “Canções e Histórias com Celelê e seus
Amigos”
Fanpage Facebook/celeleoficial
Facebook/celele.cfmelo
Vídeos Youtube/celeleeamigos - Celelê Musicoterapia Inclusão

74

revista reação

debate acadêmico, tais
como o Fórum Internacional da Infância e
Adolescência, o Tribunal
Permanente dos Povos –
a Violação dos Direitos
Fundamentais das Crianças e dos Adolescentes
do Brasil, Psicoterapia
e Medicação – Convergências e Divergências.
Atualmente, coordena o
Programa de Coaching
para Jovens Administradores, parceria entre
o Conselho Regional de
Administração de São
Paulo e o Grupo de Excelência em Coaching.
Estudou piano por 15 anos e o estudo afinou seu
ouvido e aprimorou sua sensibilidade para a música e
as artes em geral. Seus pais também tinham formação
em piano e sua mãe era antiquária. Sempre viveu em
meio às artes, indo a concertos e balés. Trabalhou com
um grupo para criar ideias que facilitasse a análise do
trabalho das Organizações Não Governamentais para
fins de obtenção de patrocínio, mas não conseguiu
levar adiante. Esse é um sonho ainda a ser realizado,
pois fica frustrada quando vê a dificuldade das ONGs
sérias em demonstrar os resultados no ROI (Return of
Investiment). Contato por e-mail: veracp@uol.com.br.
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crédito
imóveis residenciais. Para consultar a relação completa
de produtos financiáveis, basta visitar a página do Banco
do Brasil: www.bb.com.br/creditoacessibilidade.
Muitas pessoas ainda não sabem dessa linha de
crédito à disposição nas agências do Banco do Brasil.
O caminho mais fácil para informar-se da linha, além
do próprio site, é com certeza os próprios lojistas. No
momento da compra ou da pesquisa de preços do seu
produto, equipamento ou serviço de Tecnologia Assistiva, converse com quem está lhe atendendo e pergunte
sobre como utilizar a linha de crédito para comprar.
Pode ser bem simples e está disponível para qualquer
pessoa, seja ela PcD ou não, desde que o que estiver
sendo comprado faça parte da lista do Banco do Brasil.

Simulação de Crédito pelo BB Acessibilidade

BB Crédito
Acessibilidade bate
recorde de desembolso !
Depois de passar por uma revisão, linha de crédito do
Banco do Brasil que financia bens, como: cadeiras
de rodas, equipamentos e próteses para pessoas com
deficiência apresenta ótimo resultado

U

ma linha de financiamento com taxas de juros reduzidas, destinada exclusivamente à
aquisição de bens e serviços de Tecnologia
Assistiva para pessoas com deficiência,
acaba de atingir o volume de R$ 400 milhões em valores desembolsados. Oferecida pelo Banco
do Brasil tanto para pessoas com deficiência quanto
para familiares e demais interessados, a linha BB Crédito
Acessibilidade pode ser utilizada para financiar até 100%
do valor do bem ou serviço, com limite máximo de R$ 30
mil por mutuário, e prestações debitadas diretamente na
conta corrente do tomador do crédito, dentro da instituição. A linha oferece prazo de pagamento de 04 a 60 meses
e a primeira prestação pode ser paga em até 59 dias.
Por se tratar de uma modalidade de microcrédito, a
linha BB Crédito Acessibilidade opera com taxas de juros
reduzidas e só pode ser contratada por clientes com renda
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mensal de até 10 salários mínimos, que podem adquirir
bens e serviços para uso próprio ou para melhorar a qualidade de vida de outra pessoa. Desde que foi lançada,
em 2012, mais de 58 mil clientes do Banco do Brasil já
utilizaram o crédito.
A taxa de juros varia em função da renda, sendo que
para clientes com renda mensal de até 5 salários mínimos, a taxa é de 0,41 % a.m. e, para clientes com renda
mensal entre 5 e 10 salários, a taxa é de 0,45 % a.m.
Nenhuma outra taxa do mercado se compara a essa,
extremamente baixa.
A lista de bens financiáveis é composta por mais de 300
itens. Além das cadeiras de rodas e próteses, destacam-se entre os mais variados bens e serviços de Tecnologia
Assistiva: aparelhos auditivos, serviços de adaptação de
veículos, órteses, projetos arquitetônicos, reforma e material de construção, para adequação de acessibilidade em

Veja no quadro o detalhamento de alguns valores das
prestações em alguns exemplos de simulação:
Valor Emprestado (60 prestações)		

Valor das prestações

CET (a.m.)

R$ 5.000,00				

R$ 94,55			

0,41%

R$ 10.000,00				

R$ 189,09		

0,41%

R$ 10.000,00				

R$ 191,41		

0,45%

R$ 15.000,00				

R$ 287,11		

0,45%

*Sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto. Para mais informações, entre em
contato com sua agência BB.

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

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

homenagem

o mundo perde uma lenda !

S

tephen Hawking derrubou teorias físicas e
mudou a maneira como o mundo entende o
universo. Seria um adolescente como outro
qualquer, se não fosse apaixonado pela física, mas ele também gostava de esportes e
de festas. A vida, no entanto, começou a mudar quando
Hawking tinha 21 anos e foi diagnosticado com Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que vai
paralisando todo o corpo.
Às vésperas de se casar, a previsão era de que ele não
sobreviveria mais de três anos. Mas essa foi só a primeira
teoria que ele derrubou. O jovem teve 3 filhos. Depois,
se separou e para casar com a sua enfermeira. Hawking
também se destacava por conta de seu brilhantismo na
comunicação, mas em 1985 perdeu a voz. Foi a vez de a
ciência o ajudar: um sintetizador permitia que ele escolhes-

se o que dizer, usando só o movimento das bochechas.
Em 1994, o professor sem voz superou outro improvável
e cantou num disco do Pink Floyd.
Hawking testava os limites da ciência e do corpo e
celebrou os 60 anos num balão. E apesar de todas as
dificuldades, nunca deixou de trabalhar para ajudar a
ciência a melhorar a vida das pessoas.
Stephen Hawking nasceu exatamente 300 anos depois
da morte de Galileu Galilei e morreu pacificamente em
casa, em 14 de março, no dia de nascimento de Albert
Einstein. Será coincidência ? Ou mais uma vez aquele que
nos ajudou a desvendar o universo não estaria deixando
em seu nascimento e morte, um outro recado ? Seja como
for, assim com Galilei e Einstein, Hawking foi e sempre
será um grande homem para ser lembrado e admirado
por toda a eternidade.

Homenagem mais
do que justa à
Dorina Nowill:
educadora cega ganha praça
com seu nome na capital paulista

A

prefeitura de São Paulo em parceria com a Câmara Municipal
inaugurou no dia 22 de abril a praça Dorina Nowill, na Vila
Clementino, zona sul da capital. O local contará com área de
recreação para crianças e espaço para convivência social.
Dorina de Gouvêa Nowill nasceu em São Paulo em 1919 e
ficou cega aos 17 anos, em virtude de uma infecção ocular que ocasionou
uma hemorragia, mas a cegueira não a impediu de construir sua carreira
na área da educação. Ela foi educadora, filantropa e administradora, e
trabalhou intensamente para a criação e implantação de instituições, leis
e campanhas em prol das pessoas com deficiências visuais, sendo diversas vezes reconhecida e premiada. Dorina faleceu em agosto de 2010.
Ao longo das últimas sete décadas, na instituição que fundou e que
também leva o seu nome, foram produzidos mais de 6 mil títulos, 2 milhões de volumes em Braille e mais de mil títulos neste sistema ! Também
foram produzidas mais de 2,7 mil obras em áudio e cerca de outros 900
títulos digitais acessíveis. Nos serviços de clínica de visão subnormal,
reabilitação e educação especial, já são mais de 17 mil pessoas atendidas.
A homenagem da praça paulistana que leva seu nome é mais do merecida e justa à essa mulher que tanto fez para tantas pessoas, e que deixou
um legado de amor e ensino, que vem sendo mantido através daqueles
que seguem o seu propósito de vida. Parabéns querida “Dona Dorina” !
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Narração
especial para
cegos e pessoas
com deficiências
visuais será
destaque em
estádios da Copa
do Mundo

NOTAS

Morre Stephen Hawking:

A inclusão também chegou à Copa do
Mundo da Rússia, que pela primeira vez em
mundiais, terá em seus estádios uma narração
especial das partidas para cegos e pessoas com
deficiências visuais. Trata-se de uma ferramenta
em que um profissional especializado em audiodescrição relata tudo o que acontece durante
o jogo para quem não consegue captar todos
os detalhes. O objetivo do Comitê Organizador
Local é oferecer 200 kits de fones de ouvido
em cada uma das 64 partidas da Copa. Seu
uso será gratuito e reservado para quem tem
qualquer tipo de limitação visual. “É importante
destacar que todos os torcedores que vão usar
o serviço de audiodescrição ficarão sentados
com os demais espectadores no estádio. Ou
seja, pessoas cegas ou com deficiência visual
não vão ficar isoladas e terão a mesma experiência dos demais”, disse Dmitri Grigoriev,
chefe da divisão de serviços ao espectador do
comitê local.
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terceIro setor

Por ricardo Beráguas

as faces do voluntarIado

C

M

A

Y

CM

prática do voluntariado indiscutivelmente é
ligada ao bem do ser humano. Faz bem a
quem recebe e muito mais a quem pratica.
O voluntariado é aquela ação que é praticada por valores morais e pessoais e não
motivada por valores financeiros.
Em minha visão cristã, acredito que o ser humano tenha
o viés de ajudar ao próximo dentro de seu DNA sendo que
alguns o desenvolvem mais cedo e outros demoram um
pouco mais, mas todos invariavelmente praticarão atos
de ajuda desinteressada no transcorrer de sua existência;
As organizações da sociedade civil que em sua grande
maioria nutrem a intenção da prática do bem em suas ações
sociais, culturais, educacionais, entre outras, tornam-se
campo para a prática das ações voluntárias das pessoas
que desinteressadamente se propõe a ajudar o próximo
com seus conceitos, talentos, mão de obra, enfim, com o
trabalho pessoal.
Precisamos constantemente levar aos dois lados, ou seja,

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
site: www.iapas.org.br
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às associações e aos voluntários que embora não haja remuneração (não há salário) para o voluntário, o serviço é sério
e tem de ser feito. Uma vez assumido o compromisso, não
pode haver faltas ou falhas pois as partes contarão, umas
com as outras na execução dos trabalhos combinados.
De outro lado é fundamental para as entidades sem fins
lucrativos que demonstrem para a sociedade que ela desenvolveu aqueles serviços, principalmente contando com
mão de obra voluntária. Por exemplo destacamos as ações
gratuitas com consultas médicas, psicológicas, aulas de
tricô, artesanato, fornecimento de refeições, cestas básicas,
entre tantas outras atividades.
Assim, devem montar um singelo relatório das ações que
foram praticadas, das pessoas envolvidas, dos beneficiários
dos serviços que praticamos e, por fim, mensurar o valor
médio de cada serviço realizado na sua região como se o
mesmo tivesse sido contratado para pagamento em dinheiro.
Tudo isso vai para a contabilidade que registrará o voluntariado da associação com o intuito de demonstrar para
toda a sociedade, governo e interessados que a entidade
praticou ações sociais gratuitas e voluntárias.
Se uma associação não registrar essas ações, não terá
como demonstrar o desenvolvimento de suas atividades, o
tamanho e abrangência de seu trabalho, assim como perderá a oportunidade de valorizar a sua equipe, por vezes
colocando em risco até sua captação de recursos.
O voluntariado é uma grande oportunidade de acrescentar elementos ao Balanço de uma associação, viabilizando
novos projetos, recursos e transparência social.
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por Kica de Castro

Projeto Amor Próprio

Qual dessas alternativas
você escolhe?

Adriana Buzelin Tetraplégica

“Sou uma mulher vaidosa
cuido do meu corpo não só por
conta da profissão de modelo,
é questão de amor próprio”.

1) Encarar o espelho com
naturalidade, admirando com
moderação cada detalhe do corpo;
2) Não se olha no espelho, tem
vergonha das formas físicas.

S

e você escolheu a alternativa de número 1,
PARABÉNS ! Você tem uma excelente aceitação corporal, valoriza suas curvas, cada
cicatriz faz parte da sua história e essa autoconfiança/auto aceitação te faz ir além.
Caso tenha escolhido alternativa de número 2, atenção,
sinal de alerta acionado. Quando falamos de auto aceitação temos que lembrar que de trata de um processo
contínuo e diário.

Rosy Gama Paraplegia

“Na frente do espelho
eu me permito ser empoderada, tenho orgulho
das minhas cicatrizes.
Essa imagem que levo
para as minhas conquistas diárias. Eu sou capaz
de fazer tudo e não deixo ninguém me colocar
para baixo.”
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mais cada paisagem vai ser bela. Não procure atalhos desnecessários, curta e aproveite cada parada necessária para admirar o mais
pequeno detalhe que faz parte das suas formas físicas.
É fundamental e essencial respeitar seus limites para quaisquer
tomada de decisão na vida. Se sua escolha for fazer uma cirurgia
plástica por conta da estética, avalie bem antes de fazer, não fique
refém desse procedimento sem necessidade. Procure conhecer
bem o profissional antes de mudar seu corpo. Nada contra, apenas
um ponto de vista.
Não estamos falando de algo sem importância, estamos falando
de VOCÊ, que tem como prioridade respeitar cada escolha e decisão tomada. Sempre bom ressaltar que procurar ajuda profissional,
talvez uma terapia. Isto não é sinal de fraqueza, é esta e uma atitude
corajosa que vai ajudar a você seguir a estrada do amor próprio
de forma muito mais agradável, afinal é sempre bom ter ótimas
companhias para curtir a viagem.
Como reflexão pessoal, veja o corpo como a única coisa que vai
estar presente em TODOS os momentos, até o último segundo da
vida e tenho plena convicção que amar o mesmo faz toda diferença.
Você está com disposição para começar o projeto Amor Próprio ?
Basta apenas colocar na bagagem seus sentimentos e até mesmo
suas dúvidas. Se precisar de uma amiga, para acompanhar nesta
estrada, conte com essa fotógrafa que diariamente procura valorizar
a beleza de forma individual.

Giovanni Venturini - Nanismo

“Gosto do que vejo no espelho, não vejo a deficiência, vejo
uma pessoa que luta pelos objetivos e que sou um homem
bonito com uma pitada de charme”.
O que não agrada você na frente do espelho ? Seria a
opinião de terceiros ?
Uma sociedade dita regras do que é padrão de beleza !!!
Se mais uma vez a reposta for sim, nesse caso não é
nada de errado com o seu corpo, mas com a mentalidade
de pessoas que não aceitam as diferenças e estas devem
procurar ajuda.
Não podemos viver em função da opinião dos outros,
temos que ter amor próprio. Estabeleça uma positividade
corporal que de forma resumida é uma relação de paz e
harmonia com o seu próprio corpo. Em seu cotidiano tente
aplicar palavras e pensamentos positivos na frente do espelho, ele é o seu melhor amigo. Fazer elogios a sua imagem
faz parte do processo e sorria ao invés de fazer cara de
reprovação.
Quando aceitamos a nossa singularidade fica mais fácil
aceitar a singularidade alheia. Rotular a beleza como padrão
é uma ilusão da mídia. O que é belo para uma pessoa, pode
não ser para outra. Gosto é uma coisa que não se discute,
temos apenas que respeitar. Atitudes são mais valiosas do
que qualquer palavra, então temos que começar de forma
individual para depois expor ao coletivo.
O projeto Amor Próprio faz parte de um processo diário,
não precisa ser de forma dolorosa, então vá com calma,
pois não se tem resultado de um dia para outro. Nada na
vida acontece de forma repentina. É preciso dedicação de
tempo para ter o autoconhecimento de tudo que você é
capaz de fazer.
A estrada a ser seguida para o Amor Próprio é longa,

Boa viagem !!!

Sara Bentes - Deficiência Visual

“Não preciso de espelho, preciso é olhar para
dentro de mim e melhorar meus pensamentos
e sentimentos e aí espontaneamente as
pessoas me dizem: como você está bonita!”

Kica de Castro
é publicitária e fotógrafa. Tem uma
agência de modelos exclusiva para
profissionais com alguma deficiência
desde 2007. Apresentadora do
programa Viver Eficiente.
E-mail: estudioimagem.kica@gmail.com
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MaIs efIcIente

Por saMara deL Monte

Porto de galInhas É uMa
Boa IdeIa Para Pessoas
coM defIcIêncIa !

O

Michel Eric Peneveyre, 53 anos, suíço,
ainda moço ficou tetraplégico após um
mergulho no rio. Teve que reaprender a
viver. E não se abateu. Voltou a dirigir, a
praticar esportes e conseguiu autonomia
para morar sozinho mesmo numa cadeira de rodas. Mas
ainda faltava realizar um sonho: viajar !
Um ano e meio depois do acidente, pegou o avião lá na
Suíça e veio para o Brasil, mais precisamente para Porto
de Galinhas, em Pernambuco. Apaixonou-se pela cidade
e resolveu ficar de vez.
Conheceu José Soares, paraplégico devido à paralisia
infantil, que até os 17 anos nunca tinha visto uma cadeira de rodas. Pouco se locomovia no chão. Michel ficou
indignado ao conhecer essa realidade brasileira. Doou
uma cadeira de rodas a José e com ela a liberdade. “Ele

samara del Monte
é jornalista, idealizadora da revista
Mais eficiente, tem paralisia cerebral, é
cadeirante, se comunica com símbolos
bliss e escreve no computador usando
capacete com ponteira.
e-mail: samarandresa@gmail.com
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deu um sorriso que nem dá para descrever com palavras”.
Tempos depois, José se tornou atleta da seleção brasileira
de basquete de rodas.
Michel resolveu ajudar mais pessoas brasileiras com
deficiência e criou a Associação Rodas da Liberdade. Um
trabalho social que arrecada fundos para doações de cadeiras de rodas, orienta para encontrar escola e trabalho,
além de tratamentos de reabilitação e projetos de lazer
como praia sem barreiras, passeios de buggy e de jangada
no manguezal, tudo com van adaptada.
A Associação Rodas da Liberdade tem ajuda do Estado
de Pernambuco e da comunidade de Porto de Galinhas. O
trabalho de desenvolvimento de urbanismo e infraestrutura
adaptada para as pessoas com deficiência em colaboração
com a Prefeitura de Ipojuca/PE vem se desenvolvendo com
bons resultados. Várias obras de acessibilidade já foram
realizadas e demonstra a possibilidade de ter livre acesso
para todos, desenvolvendo assim uma Consciência e uma
Acessibilidade Universal.
“Com o passar do tempo, percebemos que a deficiência
é relativa. Cada um tem necessidades próprias, mas muitas
vezes essas pessoas focalizam na deficiência esquecendo
do seu potencial. A deficiência é só uma forma de ver a vida
e a falta do reconhecimento do seu verdadeiro potencial”,
observa Michel.

ensaIo

Novo C-Leg 4

Liberdade a seu alcance
O Joelho C-Leg é o grande destaque 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.

Michelle Malab
42 anos - Autista
“O nó da vida é desfeito quando permitimos que as
diferenças façam parte do nosso cotidiano”
Cenário: Casa Ateliê (Belo Horizonte/MG)
Foto: Kica de Castro

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 muito atrativas.
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
*Produto resistente a splash de água. Não pode ser submerso.

www.ottobock.com.br

R$

Valor promocional

87.500,00

Kit completo:
Joelho Eletrônico C-Leg 4, 1C30 - Pé Trias,
2R77 - Tubo, 21Y14 - Válvula Push.
(encaixe protético não incluso)
Preço promocional até 29/06 ou enquanto disponibilidade de estoque.

Trânsito seguro: eu fa o a diferen a.

honda.com.br/hondacity

Faróis full LED com DRL
integrado

Lanternas traseiras
em LED

Multimídia de 7” com
navegador e interface
para smartphone

6 airbags (frontais,
laterais e de cortina)

Ar-condicionado digital
full touchscreen

Consulte a disponibilidade dos itens de acordo com as versões. *Porta-malas de 536 litros
(485 litros acima da tampa do assoalho, mais 51 litros de espaço útil abaixo da tampa do
assoalho). Imagens meramente ilustrativas.

Porta-malas de 536 litros*

