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R$ 70 mil até quando ?!?

Entrou em vigor no início deste ano uma antiga reivindicação: a 
isenção do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços para veículos 0Km destinados a pessoas 

com deficiência, que foi estendida também a PcD “não condutoras”. Isso 
significa que quem precisa ser conduzido por outros também tem direito 
ao benefício. Ótimo... já não era sem tempo !

A liberação foi do CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária em março de 2012, 
com determinação de validade a partir de janeiro de 2013. A conquista desse direito foi fruto de 
uma luta desenvolvida pela ABRIDEF - Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de 
Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência, entidades, lideranças do setor e pela Frente 
Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa do Direitos das Pessoas com Deficiência, que 
reúne deputados federais e senadores. Agora nos resta atualizar o valor teto para compra do 
carro, que está fixado em R$ 70 mil desde 2009.

Não é de hoje que estamos tentando e pleiteando esse aumento. Desde o ano passado, a 
Revista Reação e a ABRIDEF, assim como deputados membros da Frente Parlamentar, como: 
Mara Gabrilli, Rosinha da Adefal, Otávio Leite e outros, estão mexendo nessa questão junto ao 
CONFAZ. Porém, sem sucesso. A reunião do CONFAZ foi agora: dias 03, 04 e 05 de abril em 
Recife/PE. Mas apesar de todo o nosso esforço, nosso pleito sequer foi colocado em pauta.

Não estamos pedindo nada de mais... não é um “aumento” no valor, mas sim uma “atualização” 
no valor de 2009 até os dias de hoje. Nada mais justo !  Tudo sobe de preço. Os valores dos 
produtos são reajustados e o teto está estagnado há mais de 3 anos !!!

Fica aqui o meu apelo, não só como editor desta revista... não só como presidente da ABRIDEF, 
mas como CIDADÃO: precisamos ser ouvidos pelo CONFAZ... a pessoa com deficiência precisa 
ter garantido o seu DIREITO de IR e VIR expresso na Constituição. E se o Estado não oferece 
transporte público adequado à essa parcela da população, a isenção para compra do carro 0Km 
é um benefício justo. Só que com valores reais para que essa compra possa ser efetuada com 
dignidade. Carros acima de R$ 70 mil para PcD não é luxo. É necessidade. Inclusive, a deputada 
federal Rosinha da Adefal também já solicitou uma audiência pública junto à Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, para tratarmos desse assunto.

Se a “atualização” pelos índices da inflação for acatado pelo CONFAZ, o valor teto para compra 
do carro chegará em torno dos R$ 85 a R$ 90 mil. Nenhum absurdo, quando estamos falando 
em carros, na sua maioria, automáticos e com porta-malas grandes. Vamos aguardar o bom 
senso dessas autoridades: técnicos do COTEPE e secretários de fazenda dos Estados, membros 
do CONFAZ. Para concederem esse reajuste, a decisão tem que ser por “unanimidade”. Portanto, 
por favor, olhem para a PcD com o respeito que merecem.

Enfim... vamos falar de encontros, abraços e negócios ? Chegou a REATECH 2013 !!! E como é 
gostoso rever todos vocês... Nosso encontro está marcado nesses 4 dias tão esperados de abril. A 
Revista Reação, como mãe dessa grande feira, estará presente como sempre. Estamos esperando 
por vocês em nosso estande para um cafezinho e aquele papo bem gostoso.

Até lá !!!

editorial

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso

O valor teto para compra de carros 0Km por pessoas com deficiência
precisa ser reajustado o quanto antes...
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“E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará 
os teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca 
faltam.”

Isaías 58:11
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Romeu Kazumi Sassaki

entrevista

Referência na área como um de seus principais consultores, uma unanimidade 
quando o assunto é inclusão no Brasil, e com seu trabalho reconhecido também 

internacionalmente, há 53 anos sua atuação acompanha as pessoas com deficiência 
em suas lutas e aspirações...

É 
com muita honra que a Re-
vista Reação inicia uma fase 
diferente e de homenagens 
através da seção “entrevis-
ta”. As nossas famosas e 

tradicionais “páginas amarelas” trarão, a 
partir desta edição, uma nova série de 
personagens e personalidades. Vamos 
conversar também, em nossas edições, 
com alguns de nossos colaboradores 
habituais, pessoas que compartilham 
suas experiências e conhecimentos nos 
mais diferentes campos da inclusão, 
reabilitação, acessibilidade, educação, 
comportamento, arte etc. Para começar 
essa nova jornada, ninguém melhor que 
o nosso primeiro articulista e consultor 
técnico: Romeu Kazumi Sassaki. Ele es-
teve presente em todas as nossas 91 
edições publicadas até agora, e continua 
com o mesmo empenho, entusiasmo e 
dedicação até hoje... e cada vez melhor.

Nascido em 1938 na zona rural de 
Campo Grande/MS, aos 3 anos de idade 
mudou-se com a família para São Paulo/
SP. Sua formação acadêmica em serviço 
social começou em 1960, juntamente 
com a carreira profissional: direcionou 
todas as disciplinas do curso para a si-
tuação das pessoas com deficiência e 
conseguiu um estágio em uma empre-
sa que, naquele ano, resolveu contratar 
funcionários nessas condições.

A partir daí, construiu sua trajetória, 
primeiramente como acadêmico, depois 
como assistente social clínico e, a par-
tir de 1967 até agora, como consultor, 
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sempre nessa área. Paralelamente, também exerceu o 
magistério superior por 18 anos, e por isso, vem sendo 
conhecido por todos como: “Professor Romeu”. 

Seus 53 anos de trabalho passam por dois paradigmas: 
o da “integração”, de 1960 a 1988; e o da “inclusão”, de 
1989 até hoje. Na primeira fase, a palavra de ordem no 
campo das deficiências era INTEGRAR, significando que 
técnicos, especialistas, ou profissionais, deveriam moldar 
os clientes de modo a poder encaixá-los nos padrões de 
normalidade humana exigidos pela sociedade - escola, 
empresa, espaço urbano, transporte etc. Na fase seguinte, 
a bandeira passou a ser a de INCLUIR, entendendo-se que 
todos os sistemas sociais devem ser modificados de modo 
a se tornarem adequados para todas as pessoas, tenham 
elas ou não, uma deficiência.

Desde 1996, quando se iniciou ainda como “projeto” 
a Revista Reação – então chamada de Revista Nacional 
de Reabilitação – ele foi um dos responsáveis pelo seu 
conteúdo e forma de linguagem, maneira de abordar os 
temas e a estrutura de comunicação do veículo com o 
público leitor: pessoas com deficiências (físicas, intelec-
tuais, visuais, auditivas ou múltiplas), seus familiares e os 
profissionais de todas as áreas que envolvem o setor. Foi 
o “professor” quem ensinou e ensina até hoje, com todo 
seu conhecimento e experiência, a equipe da Revista Rea-
ção, dando todo suporte sempre que necessário. E agora, 
pioneiro como sempre, será com ele a primeira entrevista 
dessa nova série. Vamos conhecer um pouco mais desse 
verdadeiro mito da inclusão.

 Revista Reação - O que levou-o a atuar na área 
das pessoas com deficiência ? 

Romeu Kazumi Sassaki - O meu envolvimento com 
a “integração” e depois com a “inclusão” de pessoas 
com deficiência começou pelo fato de ter havido alu-
nos com deficiência estudando na minha casa, que 
era uma escola, cujo único professor era o meu pai. 
Lembro-me de que, em 1945, entre os muitos alunos, 
havia três crianças com deficiência. A participação 
“integrada” delas conosco ficou registrada em minha 
memória como algo natural. A partir de 1946 até o 
final da década de 50, quando estudei nas escolas de 
ensino fundamental e ensino médio, conheci outros 
alunos com deficiência.

 
RR - Como surgiu a  ideia de ser consultor de 

inclusão social ? 
RKS - A partir de 1967, comecei a ser procurado, in-

formalmente, por pessoas, instituições e empresas que 
precisavam de orientação para resolver problemas de 
colocação de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho ou de organização de programas e serviços 

de reabilitação profissional. Ainda em 1967, após terminar 
meus estudos nos Estados Unidos e Reino Unido como 
bolsista da Organização das Nações Unidas, a própria 
ONU me designou para dar consultoria a um centro de 
reabilitação em Salvador/BA, que havia entrado com 
um pedido de assistência técnica para reorganizar o seu 
setor de Orientação Profissional e Colocação no Merca-
do de Trabalho. A partir daí e até os dias de hoje, tenho 
recebido solicitações de consultoria do primeiro, segundo 
e terceiro setores. 

RR - Como começou o interesse pela Educação In-
clusiva e quais são seus principais princípios ? 

RKS - O interesse pelo aspecto inclusivo da educação 
começou em 1979, quando fui convidado para entrar 
no movimento das pessoas com deficiência que exigiam 
mudanças da sociedade para que ela se adequasse às 
pessoas. Graças ao movimento, passei a ver tudo pela 
ótica da inclusão. Sou defensor da ideia de mudarmos 
a sociedade para que todos possam fazer parte ativa 
dentro dela. Educação inclusiva é o conjunto de princí-
pios e procedimentos implementados pelos sistemas de 
ensino, para adequar a realidade das escolas à realidade 
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do alunado que, por sua vez, deve representar toda a 
diversidade humana. Nenhum tipo de aluno poderá ser 
rejeitado pelas escolas. As escolas passam a ser chamadas 
inclusivas no momento em que decidem aprender com os 
alunos o que deve ser eliminado, modificado, substituído 
ou acrescentado nas sete áreas de acessibilidade, a fim 
de que cada aluno possa aprender pelo seu estilo de 
aprendizagem e com o uso de suas  inteligências. As áre-
as de acessibilidade são: arquitetônica (desobstrução de 
barreiras ambientais), atitudinal (prevenção e eliminação 
de preconceitos, estigmas, estereótipos, discriminações), 
comunicacional (adequação de códigos e sinais às neces-
sidades especiais), metodológica (adequação de técnicas, 
teorias, abordagens, métodos), instrumental (adaptação 
de materiais, aparelhos, equipamentos, utensílios, tecno-
logias assistivas), programática (eliminação de barreiras 
invisíveis existentes nas políticas, normas, portarias, leis e 
outros instrumentos afins), e natural (adaptação de logra-
douros naturais sem prejudicar ou destruir o ecossistema). 

RR - O que representa uma oportunidade de emprego 
para uma pessoa com deficiência ? 

RKS - Tal oportunidade representa, para uma pessoa 
com deficiência, o mesmo que para pessoas sem deficiên-
cia. Basicamente, a oportunidade de trabalhar traz pers-
pectivas animadoras na vida das pessoas, significa que 
a competência delas foi reconhecida, contribui para me-
lhorar a qualidade de vida, eleva a autoestima, constitui 
um direito humano etc. Neste sentido, a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência resume, em seu 
Artigo 3, os princípios que devem ser observados, não só 
no trabalho, mas também em todas as demais situações, 
como por exemplo: a não discriminação; o respeito pela 
diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 

como parte da diversidade humana e da humanidade; 
a igualdade de oportunidades; e a acessibilidade. Para 
tanto, devemos proibir a discriminação baseada na de-
ficiência com respeito a todas as questões relacionadas 
com as formas de emprego.

 RR - Como deve ser executada a mudança de men-
talidade em relação às pessoas com deficiência ? 

RKS - Defendo que a mudança de mentalidade (a 
quebra de preconceitos) ocorre de três formas, didatica-
mente distintas, porém simultâneas na prática: conscien-
tização, sensibilização e convivência. A conscientização é 
o processo que utiliza conhecimentos, dados estatísticos, 
informações objetivas, relatos técnicos etc., direcionados 
ao raciocínio lógico das pessoas, o seu lado cognitivo. A 
sensibilização é o processo que utiliza depoimentos, his-
tórias de vida, fotos, filmes, músicas etc., direcionados aos 
valores filosóficos e éticos das pessoas, o seu lado afetivo. 
A convivência é o processo dinâmico experimentado pelas 
pessoas sem deficiência junto a pessoas com deficiência, 
em situações reais no lar, na escola, no trabalho, no lazer, 
na comunidade, entre outras. 

RR - O preconceito ainda é uma das grandes barrei-
ras impostas à inclusão das pessoas com deficiência ? 

RKS - Sim, os preconceitos ainda constituem a maior 
barreira para as pessoas com deficiência participarem ple-
na e efetivamente da vida na sociedade. Os preconceitos, 
os estereótipos e os estigmas geram atitudes discrimina-
tórias, dificultando ou impedindo que as pessoas com de-
ficiência exerçam todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, garantidos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. A experiência tem nos ensinado que 
a eliminação das barreiras atitudinais facilita a quebra 
das outras barreiras. 

RR - O senhor é um batalhador pelo uso da termi-
nologia apropriada na área, aqui mesmo na revista 
já escreveu vários artigos sobre o tema. Usar correta-
mente os termos ajuda na inclusão ? 

RKS - Certamente que sim. Os termos corretos sinalizam 
o fato de que as pessoas que os utilizam incorporaram 
em seu vocabulário novos valores e conceitos sobre de-
terminados segmentos populacionais excluídos e, conse-
quentemente, essas pessoas se modificaram diante de tais 
segmentos. Esta modificação constitui o primeiro passo 
para incluir estes segmentos na sociedade.  As pessoas 
devem aprender a referir-se aos outros por nomes que 
não os ofendam, não os humilhem e não os diminuam 
em sua dignidade como seres humanos. 
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Pessoa com deficiência 206 anos 
antes da inclusão

Parte 03

coluna especial por Romeu Kazumi Sassaki

Nota A: Repito os três critérios adotados nas Partes 1 e 2 da 
tradução do capítulo 10 do livro British social work in the ninete-
enth century (Londres, 1956): /a/ Os termos técnicos utilizados 
nesse livro serão grifados. /b/ Entre parênteses, traduzirei ― com 
terminologia brasileira em vigor em 1956 ― os termos ingleses 
grifados. /c/ A equivalente terminologia atual utilizada no Brasil e 
comentários meus virão entre colchetes.

Nota B: As próximas Partes se referirão a pessoas com deficiência 
auditiva, intelectual, psicossocial e física. 

Métodos de reabilitação dos cegos [das pessoas cegas]
4. Visita domiciliar. Porquanto o training (treinamento) [trei-

namento profissional] e o emprego fossem os únicos meios efetivos 
de alcançar o autorrespeito e a independence (independência) 
[autonomia], o fato de que muitas pessoas [com deficiência visual] 
eram idosas e ficaram cegas depois de adultas, ou tinham saúde 
precária e foram consideradas incapazes de trabalhar, fez com que 
o serviço social no domicílio tivesse de uma importância peculiar. 
Tal necessidade foi reconhecida já em 1834, quando a ‘Sociedade 
de Visitadores para Cegos Indigentes’ foi fundada em Londres. Se-
melhante a este trabalho foi o da ‘Sociedade de Ensino Domiciliar’ 
fundada em 1855, ambas atuando como modelos para outras 
que vieram a ser estabelecidas no restante do século [séc.19] em 
diversas partes do país. Havia 53 sociedades de ensino domiciliar 
nas Ilhas Britânicas por volta de 1876 e 45 missões de visitadores 
aos cegos em torno de 1889 (in: Royal Commission. Report..., 
1889, vol. II, Anexos 2 e 12). Estas sociedades de visitadores e de 
ensino domiciliar constituíram a origem do que está [em 1956, ano 
em que foi publicado o livro Serviço Social Britânico no Século 

19] se tornando uma nova área do serviço social para the blind 
(os cegos) [as pessoas cegas]. 

Uma das dificuldades foi a existência de charities (instituições 
de caridade) [entidades assistenciais] para distribuição de esmolas 
e pensões. Em seus anos iniciais, as sociedades de visitadores eram 
ativas em doá-las, pois eram elas que sabiam onde the deser-
ving (os merecedores) [as pessoas merecedoras] poderiam ser 
encontradas e era nelas que the blind [as pessoas cegas] muitas 
vezes se inscreviam. Porém, a fundação da COS (Sociedade para 
Organização da Caridade) em 1869 e a sua vigorosa propa-
ganda contra a doação indiscriminada de dinheiro influenciaram 
muitas blind societies (sociedades para cegos) [sociedades para 
atendimento a pessoas cegas]; e indícios de seus dilemas podiam 
ser verificados em seus relatórios anuais. No seu relatório de 1886, 
a ‘Sociedade de Ensino Domiciliar’ comentou o fato de que cerca 
de 30.000 libras esterlinas anuais foram distribuídas em esmolas e 
pensões, mas o Comitê [Comitê Especial da COS] foi persuadido 
de que existem muitas desvantagens em dar dinheiro aos young 
and able-bodied blind (cegos jovens e sem deficiência). Com 
frequência, uma pequena doação ou pensão destrói completamente 
os esforços que the blind [pessoas cegas] poderiam, por outro 
lado, ser induzidos a fazer à própria autoajuda’. É este dilema - de 
um lado, do público filantropo e misericordioso doando muito para 
fundos caritativos para the blind [pessoas cegas], e, de outro, das 
sociedades que sentiam a necessidade de usar o dinheiro criativa-
mente e construtivamente - que nunca foi resolvido satisfatoriamente. 
Contudo, está claro que as sociedades no século 19 eram muito 
sensíveis ao dilema; e uma proposta para lidar com ele foi a de 
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estabelecer um sistema central para registro e informação, a fim de 
desencorajar a doação de pequenas esmolas a travelling blind 
(cegos itinerantes) [pessoas cegas passantes nas ruas] que iam 
de instituição em instituição. Mas, não há evidência de que isto [o 
sistema central] tenha sido implementado com sucesso em escala 
nacional, embora a ‘Sociedade de Professores para Cegos’ tenha 
desenvolvido o esquema por toda a Londres.

Não havia dúvida sobre o efeito moral do envio de professores 
ou visitadores às casas of the blind [das pessoas cegas]. O fato 
de ficarem blind (cegos) geralmente significava desespero; o visi-
tador lhes trazia esperança e o fato de que aqui está alguém capaz 
de compreender a dificuldade, fato que, por exemplo, muitos não 
poderiam esperar da maioria dos seus amigos videntes. A partir do 
aprendizado do braile ou do Moon ou de outras técnicas de comuni-
cação, elas [as pessoas cegas] podiam renovar seus contatos com o 
mundo. Ou aqueles afundados em letargia eram estimulados a fazer 
um esforço para si mesmos e, então, atingir o senso de propósito 
que faria a vida valer a pena. [Moon é um sistema de escrita para 
pessoas cegas que usa símbolos em relevo, os quais são derivados 
em grande parte do alfabeto romano. Muitas pessoas surdocegas 
acham Moon mais fácil de entender que o braile. Embora o braile 
e o Moon não possam ser utilizados em conversação geral, eles 
podem ajudar pessoas surdocegas a acessar informações em livros 
e revistas - Deaf Blind UK, 2013].

O desenvolvimento de atividades recreativas em casa ou, se 
necessário, na sede da própria missão, tornou-se uma parte im-
portante do trabalho e foi um dos principais fatores no combate à 
desmoralização, a qual podia facilmente atacar the blind [as pes-
soas cegas], cujos recursos não tiveram a chance de crescer. Nisto, 
o movimento das bibliotecas foi um elo vital. Muitas das sociedades 
de ensino tinham suas bibliotecas com livros impressos em relevo. 
A ‘Sociedade de Impressão e Distribuição de Livros’, por exemplo, 
por volta de 1863 tinha produzido cerca de mil livros, que foram 
vendidos aos blind [pessoas cegas] ao preço de um-quarto do seu 
custo. Foi lamentado por algumas pessoas que uma grande parte 
dos livros era de conteúdo puramente religioso e pouca parte com 
informações gerais e de diversão (in: Social Science Review, 1863). 
Mas esta disparidade foi corrigida à medida que o século avançava.

Ainda havia uma sólida quantidade de opiniões seguindo a 
liderança de Elizabeth Gilbert a favor da ideia de que os visitadores 
domiciliares deveriam ser pessoas cegas, embora isto exigisse a 
contratação de guias videntes para acompanhá-los. Havia uma di-
ferença, dizia-se, entre o gerente da oficina [protegida de trabalho] 
que tinha de administrar os negócios em um mundo de videntes e o 
visitador cuja função era a de entender e ser entendido pela pessoa 
cega na casa dela. Era o visitador, ele próprio cego, quem era muito 
bem-vindo no domicílio; e, naturalmente, este fato criava emprego 
para algumas pessoas cegas e propiciava dupla vantagem. [Elizabeth 
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Gilbert foi descrita na Parte 1, Reação n. 89, nov./dez. 2012] 
As atividades religiosas e espirituais das sociedades de visitadores 

e das missões eram obviamente de grande importância, embora não 
houvesse razão para the blind [as pessoas cegas] não frequentarem 
a igreja de uma maneira comum, se elas não tivessem deficiência 
ou recebessem conforto espiritual do pastor. Portanto, não havia a 
necessidade de desenvolver - como existiam para the deaf (os 
surdos) [as pessoas surdas] - serviços religiosos especiais para the 
blind [as pessoas cegas]. Ainda assim, muitas sociedades - como, 
por exemplo, a ‘Associação de Promoção do Bem-Estar Geral para 
Cegos’, fundada por Elizabeth Gilbert em 1856, - tinham como um 
de seus objetivos principais a promoção do bem-estar religioso para 
the sightless [as pessoas cegas]          

Este artigo continuará na próxima edição, focando pessoas surdas.     
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Romeu Kazumi Sassaki é  consultor e autor 
de livros de inclusão social
E-mail: romeukf@uol.com.br

coluna especial notas

O adeus ao companheiro Paulo Roberto 
Guimarães Moreira...

O movimento da pessoa com deficiência perdeu o com-
panheiro de luta, Paulo Roberto Guimarães Moreira (na 
foto de blusa vermelha), que faleceu no dia 7 de março 
de 2013. Paulo, foi um ativista brilhante e aparece na foto, 
numa homenagem feita aos chamados “Dinossauros do 
movimento”, em comemoração aos 30 anos do “1981 - Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes”, instituído pela ONU. 
O evento aconteceu no Memorial da Inclusão, localizado no 
Memorial da América Latina, na capital paulista. 

Como cuidar de cachorros paraplégicos
Assim como os humanos, os cães 

podem perder os movimentos por vá-
rios motivos como problemas de coluna, 
câncer ou acidentes e as famílias preci-
sam se adaptar à nova situação. Nem 
sempre é tarefa fácil seguir as indicações 
médicas, preparar a casa, proporcionar fisioterapia, encontrar 
os acessórios necessários. 

A coach, jornalista, gestora do terceiro setor e geógrafa 
Karen Gimenez passou por todos esses problemas com 
seu cachorro, um mestiço de pastor alemão que ficou sem 
movimento das patas traseiras aos 11 anos, provavelmente 
vítima de câncer ósseo. Ao enfrentar a nova situação, ela 
percebeu que a experiência adquirida poderia ajudar outras 
pessoas nas mesmas condições. Daí nasceu o blog “Anúbis: 
de atleta a cão paraplégico”.  

Em linguagem simples e até divertida, Karen conta como 
foi resolvendo as questões: “A falta de informação atrapalhou a 
adaptação do Anúbis e prejudicou a minha rotina nas primeiras 
semanas. Não saber como manipulá-lo, o que me esperava a 
cada dia quanto eu chegava em casa, como escolher a melhor 
cadeira de rodas para ele e até onde comprar itens simples 
para o tratamento mas que não vendem em farmácias e nem 
em pet shops. A ideia de fazer o blog foi justamente prestar 
um serviço para quem vive esse problema”, explica Karen.

Com muitas fotos, o blog é bem didático, mostrando o 
“passo a passo” dos exercícios, como montar um cantinho 
apropriado e resolver outros problemas. “Não há cena cho-
cante ou que mostre Anúbis triste. A proposta não é provocar 
tristeza, mas ajudar quem vive a mesma situação. Por isso ele 
está sempre bonito nas fotos”, diz a autora. 

Mais informações:  http://cuidadoscaoparaplegico.blogs-
pot.com.br 





16 associações

APMDFESP 

A 
APMDFESP – Associação dos Policiais Militares Por-
tadores de Deficiência do Estado de São Paulo está 
completando em 2013, o seu 20º aniversário de 
fundação. 

Uma história que precisou ser criada em função 
da necessidade dos policiais militares, que vítimas da violência, 
precisam de socorro quando se deparam com a deficiência, em 
decorrência de alguma ocorrência em seu dia-a-dia de trabalho. Ou 
aqueles que adquirem alguma deficiência por questões comuns 
de saúde. Mas a assistência da entidade não podia ser apenas 
para os integrantes da Polícia Militar, mas se estende também para 
os seus familiares, pois muitos profissionais acabam não sendo 
amparados pelo Estado.

Apesar de ficar em SP, a entidade atende associados em todo 
Brasil. “São policiais paulistas que quando se aposentam, procuram 

completa 20 anos de fundação !
um lugar mais calmo para viver. Temos companheiros que moram 
no Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia e outros Estados. E os nossos 
benefícios precisam chegar onde eles estão”, afirma o presidente 
Elcio Inocente.

A APMDFESP oferece diversos atendimentos, como: equoterapia, 
fisioterapia, fonoaudióloga, hidroterapia, psicopedagoga, psicologia, 
RPG, terapia ocupacional e alternativa, esportes, assistência jurídica 
e social e reinserção no mercado de trabalho. A Associação também 
possui um grande número de parceiros, que oferecem produtos 
e serviços com descontos especiais para os membros do quadro 
associativo.

A sede central da entidade fica na zona norte da capital paulista. 
Os associados também contam com representações na zona sul, 
leste e oeste da cidade de São Paulo, além de outras cidades, como 
Mogi das Cruzes/SP, Campinas/SP e Santos/SP.

Associados da APMDFESP disputam torneios de tênis de mesa adaptado Autoridades homenageiam entidade na Assembleia Legislativa de São Paulo pelos
20 anos da APMDFESP
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associações

A APMDFESP foi fundada no dia 29 de janeiro de 
1993. O projeto inicial nasceu de uma conversa no 
Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, em 26 de novembro de 1992, quando estavam 
internados o 3º  Sgt. Ref. PM Jefferson Eduardo Patriota 
dos Santos e o 2º Ten. Res. PM  José Roberto Pinatti, 
ambos paraplégicos, e tiveram a ideia, a princípio, de 
criar um Clube de Paraplégicos com a principal finali-
dade de dar ao Policial Militar de SP, que se torna um 
portador de deficiência, uma forma de vida, o mais 
próximo possível de sua normalidade e fazer com que 
ele retome a sua autoestima, na maioria das vezes, 
eliminada pela deficiência adquirida.

A ideia de uma Associação, foi em razão de que em 
assim sendo, haveria mais condições de trabalho e 
reivindicações e dessa forma ficou marcado para o dia 
16 de dezembro do mesmo ano, uma reunião entre 
alguns policiais militares paulistas com deficiência e 
outros convidados, com a finalidade de formar uma 
comissão pró-fundação de uma associação com esse 
fim. Dessa reunião foi feito o esboço do primeiro Es-
tatuto da Associação, sendo oficialmente fundada em 
janeiro de 1993. O primeiro Presidente foi o sargento 
Jefferson Eduardo Patriota dos Santos. A partir daí 
nascia de direito e de fato a Associação dos Policiais 
Militares Portadores de Deficiência do Estado de São 
Paulo – APMDFESP.

Atualmente, a APMDFESP conta com aproximada-
mente 35.000 associados, dos quais 5.000 possuem 
alguma deficiência.

Nascida de uma ideia, hoje um exemplo !

Atualmente a APMDFESP oferece benefícios diretos para mais 
de 3 mil associados. “Contamos exclusivamente com a contribuição 
do policial militar da ativa,  ou mesmo inativo. Com a colaboração 
deles, procuramos dar uma melhor condição de vida para aqueles 
que foram vítimas da violência”, comenta o presidente da entidade.

A APMDFESP é referência no Brasil e no mundo. “Recebemos 
a visita de Policiais de outros estados e também de outros países. 
Eles buscam informações dos nossos atendimentos e como con-
seguimos desenvolver esse trabalho. É sempre importante ressaltar 
que tudo o que fazemos é graças à confiança depositada pelos 
nossos associados. São policiais que contribuem mensalmente com 
a entidade, com o único intuito de ajudar aqueles que são vítimas 
da violência”, destaca o sargento Elcio Inocente.

Algumas solenidades foram e serão realizadas no decorrer do 
ano para comemorar o 20º aniversário de fundação da entidade. 
No dia 1º de fevereiro, a Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo realizou uma Sessão Solene para homenagear a entidade. 
Inúmeras autoridades participaram do evento e destacaram a im-
portância da Associação para os policiais paulistas. 

“Procuramos atender os nossos associados da melhor forma. 
Queremos aproveitar e fazer um convite: venham conhecer a nossa 
entidade. Assim poderão conhecer as dificuldades enfrentadas pelos 
policiais que são vítimas da violência e também o atendimento que 
entidade oferece”, finaliza o presidente da APDMFESP.

A entidade é referência e exemplo, um orgulho para a Polícia 
Militar, o Estado de São Paulo e para o Brasil.

Sargento Jefferson Patriota foi um dos 
fundadores e presidente da APMDF

Tenente José Roberto Pinati um dos 
fundadores da entidade
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20 trabalho

Lei 8213/91

C
onsiderando a grande repercussão social no meio empre-
sarial, judiciário e das próprias pessoas com deficiência, 
decorrente do argumento reiterado de que as pessoas 
com deficiência não detêm qualificação para ingressar no 
mercado de trabalho e de que as empresas não devem 

suportar este ônus que decorre de ineficiências das políticas públicas, 
enquanto professor e cidadão que participou da elaboração do texto 
da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência 
em 2006, não poderia me furtar a oferecer uma manifestação de 
caráter doutrinário e meramente contributivo relativa ao assunto em 
pauta, qual seja, a contratação de pessoas com deficiência (PcD) por 
empresas com 100 e mais empregados.

Vale dizer antes de mais nada, que a Convenção da ONU sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência trouxe institutos que se 
caracterizam como instrumentos jurídicos hábeis a tornar concreta 
a fruição por esse grupo, de cerca de 600 milhões de pessoas em 
todo o mundo, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, de 
direitos humanos básicos. O mencionado tratado foi ratificado pelo 
Brasil com aprovação pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 186, de 9 de junho de 2008, promulgado pelo Presiden-
te da República por intermédio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto 
de 2009, e foi incorporado à Constituição do Brasil (CF, art. 5º. § 3º). 
Como já pude me pronunciar, em artigo intitulado: “O novo conceito 
constitucional da pessoa com deficiência: um ato de coragem”, e que 
compõe a obra “Manual dos Direitos das Pessoas com Deficiência”, 
bem como a Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região:

“Os impedimentos de caráter físico, mental, intelectual 
e sensorial são, a meu sentir, atributos, peculiaridades ou 
predicados pessoais, os quais, em interação com as diversas 
barreiras sociais, podem excluir as pessoas que os apresen-
tam da participação na vida política, aqui considerada no 
sentido amplo. As barreiras de que se trata são os aspectos 
econômicos, culturais, tecnológicos, políticos, arquitetônicos, 
comunicacionais, enfim, a maneira como os diversos povos 
percebem aqueles predicados. O que se nota culturalmente 
é a prevalência da ideia de que toda pessoa surda, cega, pa-
raplégica, amputada ou com qualquer desses impedimentos 
foge dos padrões universais e por isso tem um “problema” 
que não diz respeito à coletividade. É com tal paradigma 
que se quer romper”.

A despeito da consideração de que as empresas agem com boa 
fé ao adotar os mecanismos usuais para contratação de pessoas com 
deficiência como anúncios em jornais, buscas em cadastros preexis-

obrigatoriedade de contratar e de criar meios eficazes para tanto
tentes ou formação profissional genérica pelos métodos tradicionais, 
sem sucesso, esta, a boa fé objetiva, só restaria plenamente demons-
trada, ao meu sentir, caso as empresas implementassem programas 
eficientes de qualificação, inclusive direcionados aos aprendizes com 
deficiência, tendo em vista que a Lei 11.180/2005, alterando o art. 
428 da CLT, possibilita aprendizagem de PcD sem limite de teto etário. 

A Lei 12.470/2011, por sua vez, faculta a cumulação do benefício 
de prestação continuada com o salário de aprendiz por até 2 anos. 

Acrescento o consabido fato de que a Lei 10.097/2000 faculta 
o contrato de aprendizagem com a intermediação de organizações 
não-governamentais devidamente habilitadas para tanto e de que a 
formação profissional de PcD tem sido, há décadas, objeto de espe-
cialização de entidades formadas de e para pessoas com deficiências, 
eis que o próprio Estado e as instituições a ele conexas direta ou 
indiretamente sempre se olvidaram desse grupo vulnerável, insisto, a 
vulnerabilidade aqui decorre exatamente do isolamento social que até 
aqui o caracterizou. Desse modo, o afinco dos empregadores voltado à 
realidade dos fatos no sentido de cumprir não só a Lei 8.213/91, mas 
o que estabelece a própria Constituição Federal, certamente viabilizaria 
a contratação dessas pessoas cumprindo as cotas de ordem pública. 

Logo, não é crível que a mera exigência de qualificação imposta 
pelo mercado possa servir de argumento para desonerar a empresa da 
obrigação que decorre do princípio constitucional contido no artigo 1º 
concernente ao valor social da livre iniciativa e do trabalho, bem como 
do artigo 27 da própria Convenção da ONU, que elevou a política afir-
mativa em questão ao patamar mais elevado do ordenamento pátrio.

A mera publicação de anúncios de oferta de empregos a candi-
datos com deficiência não pode ser utilizada como argumento para 
a ausência do preenchimento de tais vagas. Há que se empreender 
um esforço mínimo para atingir eficazmente a plena igualdade entre 
essas pessoas, como a seguir será demonstrado.

A atenção aos grupos vulneráveis decorre do princípio universal-
mente aceito de que todo ser humano nasce livre e igual em digni-
dade e direitos e, no dizer de Boaventura de Sousa Santos: “temos o 
direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito 
a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. O artigo 2 da 
Convenção, nesse sentido, define, entre outras coisas, a discriminação 
como se segue: 

“Discriminação por motivo de deficiência “significa qual-
quer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em defici-
ência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar 
o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, 

por Ricardo Tadeu Marques da Fonseca
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econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange 
todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de 
adaptação razoável;”

Assinalo que a última parte deste item 3 do artigo 2 afirma que a 
recusa de adaptação razoável configura plenamente a discriminação. 
A ausência da participação de pessoas com deficiência em locais coti-
dianos da sociedade, tais como clubes, escolas, empresas e atividades 
de lazer evidencia essa diferenciação negativa. Quando se constata 
a recusa em providenciar adaptações necessárias, ainda, também 
restará evidente a discriminação. Tal conceito é assim definido pela 
Convenção: 

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus despro-
porcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a 
fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam 
gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais;”

A palavra “adequado”, obviamente, deve ser interpretada como 
eficaz, realista, eficiente etc. O contrato de aprendizagem por intermé-
dio de organizações qualificadas para e por pessoas com deficiências 
certamente não é oneroso, eis que o salário do aprendiz é o mínimo/
hora, o fundo de garantia é de 2% e se trata de contrato por prazo 

determinado, necessariamente. 
Lembro, ademais, que as empresas em questão, via de regra, 

necessitam preencher cota de aprendizes, e frequentemente não 
logram este intento também de ordem pública.

A resistência empresarial para formar, empregar, e consequente-
mente incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 
oferecendo-lhes uma vida mais digna e igualitária, é defendida em 
dois argumentos base, quais sejam, a falta de preparo e a baixa pro-
dutividade de tais pessoas. Esses argumentos, todavia, são totalmente 
falaciosos. Como mencionei no citado artigo, referindo-me aos anos 
em que atuei como Procurador do Trabalho: 

“Com efeito, constatei que a adoção de medidas de trei-
namento das pessoas com deficiência, por intermédio de 
convênios com os Serviços Nacionais de Aprendizagem, bem 
como com organizações não governamentais especializadas 
na formação profissional desses trabalhadores, alcançou 
pleno êxito. A alta produtividade dos trabalhadores com de-
ficiência é atestada pela unanimidade dos empresários com 
quem tive contato nos inquéritos que presidi, em audiências 
públicas ou em eventos que discutiram o tema. Observam 
os empregadores, igualmente, grande motivação na equipe, 
que, ao vencer os tabus iniciais, passa a ter os colegas com 
deficiência como referência de superação e solidarismo. As 
empresas, finalmente, adicionam a sua imagem institucional 
grande estima perante os consumidores e o público em ge-
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ral. Insisto: essa opinião é unânime em relação 
àquelas empresas que superaram a resistência 
ao cumprimento da norma.” 

Concluo, por todo o exposto, que o conceito atual de 
pessoa com deficiência, constitucionalmente adotado 
pelo Brasil por força da ratificação da Convenção Inter-
nacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, supera o aspecto clínico de cada indivíduo. 
Assim, traz as limitações para a sociedade, que deve pro-
videnciar todas as adaptações necessárias para que tais 
pessoas exerçam seus direitos da maneira mais efetiva 
possível. A obrigação da iniciativa privada, portanto, não 
está apenas em contratar, mas também em criar meios 
para a preparação técnica das pessoas com deficiência 
habilitadas e reabilitadas para atender à legislação. 

Reitero que o artigo 27 da Convenção da ONU, tam-
bém norma constitucional, respalda tal argumento, o 
de que as empresas devem participar do processo de 
habilitação desses cidadãos por meio do contrato de 
aprendizagem, antiga e respeitável instituição do orde-
namento celetista e certamente operável a baixíssimo 
custo. Sublinho, finalmente, que a pessoa com deficiência 
contratada como aprendiz comporá exclusivamente a 
respectiva cota. Ao cabo da habilitação, passará, só então, 
efetivamente a compor a cota prevista pela Lei 8.213/91.

Ressalto, para tanto, a necessidade de que se superem 
as barreiras sociais, políticas, tecnológicas e culturais.
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empregabilidade

Sindicatos paulistas 
fazem acordo para 
cumprir lei de cotas

O 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Ali-
mentícios do Estado de São Paulo (SINCOVA), 
o Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a 
Superintendência Regional do Trabalho e Empre-
go de São Paulo (SRTE/SP) firmaram um acordo 

para estimular e facilitar a inclusão de pessoas com deficiência e 
reabilitados do INSS no mercado de trabalho.

As empresas que fazem parte da categoria econômica podem 
aderir facultativamente ao acordo. Essas empresas terão o com-
promisso de cumprir as cotas legais de contratação de pessoas 
com deficiências (Lei 8213/91) dentro de prazos estipulados. A 
partir da assinatura, em dezembro passado, os prazos são: 30% 
da cota em 6 meses; 60% em 12 meses; 80% em 18 meses e 
100% da cota em até dois anos. 

As empresas deverão promover a capacitação profissional dos 
contratados, por meio de treinamentos adequados às necessi-
dades das funções que irão desempenhar. O acordo também 
prevê a troca de informações sobre vagas disponíveis e cadastro 
de currículos, ampliando as condições de captação da mão de 
obra, e a realização de campanhas internas de valorização da 
diversidade. O ambiente de trabalho também deverá passar por 
adequações necessárias para permitir a acessibilidade. “O respeito 
a esta reserva de vagas é uma obrigação legal, mas reconhecemos 
que o processo só se transformará em mecanismo efetivo de 
inclusão com a articulação de toda a sociedade, em particular as 
empresas, o Ministério do Trabalho e Emprego e os sindicatos”, 
afirma o coordenador do Projeto de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência da SRTE/SP, José Carlos do Carmo.

Para garantir a eficácia do processo de inclusão e avaliar os 
resultados obtidos será criada uma Comissão Intersindical, com 
integrantes das duas entidades, das empresas e também da Su-
perintendência Regional do Trabalho e Emprego, que se reunirá 
mensalmente para realizar um balanço da iniciativa.

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca 
- Desembargador do Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná. Professor Universitá-
rio, ex-Advogado, ex-Procurador Regional 
do Ministério Público do Trabalho. Espe-
cialista e Mestre em Direito do Trabalho 
e Processo do Trabalho pela Universidade 
de São Paulo e Doutor em Direito das 
Relações Sociais pela Universidade Fe-
deral do Paraná.

trabalho
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Tatiana Rolim  é psicóloga, escritora e 
consultora em inclusão social e autora dos 
livros “Meu Andar Sobre Rodas” e “Maria de 
Rodas – Delícias e Desafios na Maternidade 
de Mulheres Cadeirantes”.

crônica

Delícias da Maternidade

Quando resolvi escrever o livro Maria de Rodas, ele 
era apenas um registro pessoal da minha gestação 
e trocas de emails com uma amiga (Fernanda 
Formell) - não cadeirante - onde encontrávamos 
confortos nos momentos pessoais e especiais da 

doce espera de nossos filhos.
Nos 8 meses de espera trocávamos informações de tudo, até 

que finalmente após o parto  me aproximei das meninas cadeiran-
tes e assim troquei outros tantos emails com outras dúvidas, mas 
especificas do mundo de mulheres mães cadeirantes.

A partir dali, concretizei o convite de publicarmos um livro, este 
que vocês já conhecem, para mim ele é a extensão da minha car-
reira literária, onde no primeiro livro: Meu Andar Sobre Rodas, iniciei 
meus exercícios de escrita até me profissionalizar neste processo 
eterno de escrever e reescrever a vida.

No conteúdo do livro, em questão (Maria de Rodas), constam 
inúmeras declarações, mas não a surpresa  de um certo ouvir algo 
tão criativo para a idade que se repete possivelmente em outras 
crianças.

Neste dia, eu dirigia e tinha minha filhinha (Mahê) acomodada 
no banco traseiro na sua cadeirinha de bebê conforto. Seguíamos 
o trajeto até a escolinha onde ela fica pelo período da manhã e 
volto para casa onde tenho dedicado todos os meus esforços na 
minha empresa - a TRINCLUSÃO - para incluir pessoas com defi-
ciência no mercado de trabalho e atender empresas que buscam 
estes candidatos.

Estávamos chegando no estacionamento e ao solicitar ao guarda 
do local que retirasse o cone que reserva a vaga de carros para 
PcD, ela  sentada na sua cadeirinha no banco traseiro, com 2 
aninhos e atenta como sempre, logo apontou e disse juntando 
suas palavrinhas iniciais:

- Olha a mamãe lá !
Eu estava dirigindo e como que a procura da mamãe, perguntei:
- Onde filha ?
Afinal a mamãe só poderia estar a sua frente, já que eu conduzia 

nosso carro.
Em resposta a minha busca pela mamãe ela apressou e disse:
- Olha lá, no chãooo !
Era o desenho do símbolo universal que representa a pessoa 

com deficiência, logo em sua analogia, representava a mamãe. Des-
de então, a cada vez que ela vê o símbolo expresso em algum local, 
está prontamente me apontando: nos ônibus adaptados quando 
passam pela gente, nos estacionamentos, nas vagas reservadas, 
nas ruas, nos toaletes, no guichê do aeroporto. 

Hoje com 2 anos e meio, está mais evidente ainda e seu diálogo 

está mais claro, mais objetivo e ela continua me apontando e até 
acenar com sinal de tchau para o símbolo ela já acenou, dizendo 
ser a mamãe.

Numa atitude mais ativa ela impedia com sua frase: “não pisa 
na mamãe!”, ao ver um motoqueiro estacionando em cima da vaga 
ou um casal se aproximando da vaga de outro estacionamento 
sinalizado.

Estas são algumas das delícias da maternidade, que não coube 
no livro Maria de Rodas, mas que partilho com vocês e que re-
presentam, certamente, a construção de um ser humano que vai 
respeitar a diversidade e reforça que a inclusão deve sim começar na 
escola, na família, essencialmente, para termos valores assertivos na 
convivência humana. E quem sabe, assim resgatarmos os princípios 
básicos aprendidos em casa, como levantar-se no ônibus quando 
chegar algum idoso, não se fazer de dormindo como acontece 
por aí, auxiliar o próximo, seja uma mulher cheia de sacolas, um 
cadeirante, um cego atravessando a rua... Fica aqui a mensagem, 
que de temos, cada vem mais compromissos com a construção 
de uma sociedade mais justa e humana !!!

por Tatiana Rolim  

olha minha mãe ali !!!



Autismo e Deficiência
direito

A
o instituir a “Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista”, a Lei Federal nº 12.764 
de 27 de dezembro de 2012, que conce-
de a este segmento os mesmos direitos 

conquistados pelas pessoas com deficiência, abrangen-
do desde a reserva de vagas em empregos públicos 
e privados até o atendimento preferencial em bancos 
e repartições públicas é ainda mais representativa no 
campo da inclusão, se levarmos em conta, que muito 
pouco se faz para esse segmento. É bem verdade que 
as pessoas com autismo e seus familiares ainda sofrem 
o perverso abandono da sociedade que, ao virar-lhes as 
costas, transferem-lhes o ônus da reabilitação, educa-
ção, transporte, dentre outros serviços de responsabili-
dade da coletividade, principalmente do setor público.

O ponto mais polêmico e difícil enfrentado pela lei 
foi o desafio de prover uma definição para pessoas 

por Geraldo Nogueira

Lei Nº 12.764/2012
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no qual tenha que interagir com o público. Nesse momento 
uma das suas características descritas na lei (inciso I, §1º, 
art. 1º), pode se manifestar e causar dificuldades no está-
gio probatório, vindo ser causa de reprovação e demissão 
do setor público para o qual foi aprovada em concurso. É 
nesse momento, diante de uma barreira social, que sua 
condição de pessoa com deficiência se manifesta, valendo 
a definição legal para garantir direitos e impor a máxima: 
“igualar os desiguais na medida de suas desigualdades”.

A lei prevê ainda punição para os gestores escolares que 
recusarem a matrícula de alunos com transtorno do espec-
tro autista, estabelecendo multa de 3 a 20 salários mínimos 
para o gestor responsável pela negativa da matricula. Neste 
ponto traz inovação ao criar pena diferente da estabeleci-
da pela Lei nº 7.853/89, que instituiu crime punível com 
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa para quem 
recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, 
sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento 
de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, 
por motivos derivados da deficiência. Observe que a lei de 
1989 constitui a discriminação em crime e cria pena de 
prisão e não fala só em gestores públicos e sim em qual-
quer pessoa que concorrer para o crime. Portanto, a Lei nº 
12.764/12, estabelece em relação às pessoas com autismo 
uma exceção, espécie de revogação tácita do artigo 8º da 
Lei nº 7.853/89, criando regramento novo nesse quesito.  
No entanto esta observação não traz qualquer demérito 
ao texto legal, pois que este coloca na pauta da sociedade 
e dos instituidores das políticas públicas os interesses e 
as necessidades de inclusão das pessoas portadoras do 
transtorno do espectro autista.

Geraldo Nogueira é Presidente da Comis-

são de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (OAB-RJ). 

O que é Neurodiversidade  ???
É uma idéia de que o desenvolvimento neurológico atí-

pico (neurodivergente) é uma diferença humana normal, 
que deve ser tolerada e respeitada como qualquer outra 
diferença. O conceito de neurodiversidade é abraçado 
por alguns indivíduos autistas e pessoas com condições 
conexas, que consideram que o autismo não é uma do-
ença, mas uma parte da sua identidade, de modo que 
curar essas pessoas autistas seria o mesmo que destruir 
os seus personagens originais. Fonte: Wikipédia.

com transtorno do espectro autista que 
contemplasse a diversidade de variação 
entre “neurodiversidade” e “deficiências 
neurológicas”, o que permitirá desenhar 
políticas públicas para possibilitar aces-
so, àqueles que desejarem, a tratamento 
de reabilitação, à educação inclusiva e a 
outros serviços. E simples garantiria de 
direitos aos que dispensam o tratamento 
de reabilitação, seja clínico ou social, 
pois enquanto para alguns o autismo 

é elemento fundamental da identidade, no qual não 
se quer que o estado interfira sem necessidade, para 
outros o transtorno impõe condições de deficiência que 
necessitam de suporte social como facilitador da inclusão. 

A forma de redação do texto legal deixa clara a pre-
ocupação do legislador em criar amparo às pessoas 
com transtorno do espectro autista, cuja presença da 
síndrome clinica seja caracterizadora das deficiências 
neurológicas apontadas nos itens I ou II do §1º, art. 1º 
da Lei. No entanto, a grafia das características descritas 
em incisos separados, valendo o primeiro para o campo 
das comunicações e da inter-relação social; e o segundo, 
para área do comportamento individual nas atividades 
da vida diária, impõe definição de forma contemplativa 
às possíveis variações do transtorno, incluídos aqui os 
exemplos de transtornos do espectro autista considerado 
simplesmente como diversidade do cérebro humano.

Neste sentido, temos que ver a palavra deficiência sem 
os preconceitos negativos que seu significado por si só 
carrega, pois que a deficiência humana é sempre pontual 
diante da complexidade de interação e possibilidades que 
um ser humano pode desenvolver. Assim, a lei (inciso I 
do §1º, art. 1º), alcança as pessoas autistas caracterizadas 
pela neurodiversidade, mas somente no momento em 
que sua característica individual impuser situações de 
exclusão social. É nesse momento que sua condição se 
manifesta como uma das caracterizadoras do inciso cita-
do, reconhecendo-a como pessoa com deficiência para 
todos os efeitos legais (§2º do art.1º), não somente para 
o âmbito de abrangência do corpo da lei em comento, 
mas para todo o ordenamento jurídico nacional. 

Para facilitar o entendimento deste raciocínio, pode-
mos exemplificar criando uma situação hipotética, porém 
factível. Imaginemos uma pessoa portadora do espectro 
autista, dentro do conceito da neurodiversidade e que, 
por esse motivo, desenvolva uma alta habilidade em 
determinado campo da ciência humana. Esta pessoa até 
aqui não considerada “deficiente”, participando de um 
concurso público é aprovada entre os primeiros lugares 
e toma posse no local de trabalho. Ocorre que estando 
no estágio probatório é colocada num setor de trabalho 

direito





28 INSS

Acessibilidade zero

N
ove por cento foi o aumen-
to que o Governo deu aos 
aposentados para esse 
2013. O fundamento? O 
de hábito: valendo lem-

brar a falta de fundos para a Previdência 
Social. Diz a Presidente que o “negócio” 
está quebrado. Será ? Desumanamente 
vêm os doutores peritos negando aos 
humanos a aposentadoria por invalidez, 
dando-lhes alta do auxílio-doença por con-
ta dessa ladainha.

O Povo brasileiro, a cada outubro elei-
toral, continua permitindo que a “casa” 
eternize a BAGUNÇA por muitas e muitas 
gerações. Nossos neurônios clamam por 
oxigênio! Isso porque é o desleixo dos 
próprios Governantes que toca a “fábrica” 
de pessoas com deficiência. É chocante !

Em 26 de agosto de 2012, tive o des-
prazer de mostrar que um dos maiores 
espaços públicos de lazer do planeta 
- O ATERRO DO FLAMENGO - estava 
totalmente fora dos padrões legais de 
acessibilidade. Revejam as imagens cli-
cando no link: http://www.youtube.com/
watch?v=QmQps0fy_vk

Com o meu “motorista”, Jimmy Prates, 
fiz um tour no Parque Brigadeiro Eduar-
do Gomes, inaugurado em 1965, com 
uma área de 1.200.000 m², destinados 
ao lazer, mas que, verdadeiramente, 
transformou-se em puro SOFRIMENTO. 
Foi construído sobre aterros sucessivos na 
Baía de Guanabara, na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. Assim, com gigantesco terreno 
hiper acidentado, a acessibilidade - mo-
bilidade - é praticamente zero. O parque 
estende-se do Aeroporto Santos Dumont, 
no centro da cidade, ao início da Praia de 
Botafogo, na zona Sul. Apesar da maravi-
lhosa legislação brasileira que ordena a 
total acessibilidade, o Parque do Flamengo 
continua a “Deus dará”, tanto na acessi-
bilidade, quanto na higiene/conservação.

INSS no buraco !

Diariamente, cadeirantes são carrega-
dos para a transposição de obstáculos; 
cegos têm que ser conduzidos, já que não 
podem se orientar sem o piso tátil: mule-
tantes, bengalantes, idosos e crianças, têm 
que ser ajudados, por não conseguirem 
uma locomoção plena. Enfim, o Aterro do 
Flamengo não está apto para recepcionar 
a maioria dos seres humanos.

Constatei uma edificação rotulada 
como Administração do Parque que, no 
entorno, acolhia com enorme conforto 
mais de 28 gatos contados um a um. O 
mau cheiro de urina era de tal ordem, 
que somente as pulgas nativas tinham 
fôlego para subsistirem. Teria o Parque 
sido construído para felinos e insetos ?

Ambulantes que ganham suas vidas 

No centro da foto estou eu, Deborah Prates, agachada, 
com óculos escuros brancos, blusa também branca, 
bermuda jeans e tênis dourados. Com a mão direita, 
aponto para o bueiro destampado à minha frente, com 
folhas dentro. Ao meu lado, está Jimmy Prates (meu 
cão-guia), olhando para a minha mão esticada.

no local, relataram que é super comum 
acudirem pessoas que se acidentam no 
Parque. Declararam, ainda, ser humilhante 
prestarem solidariedade para as pessoas 
com deficiência conseguirem se locomo-
ver. Aduziram que sempre assistem idosos 
chorarem de raiva ante a limitação imposta 
pela inacessibilidade. Trabalharam anos 
a fio para quê ? Pagaram a Previdência 
para quem ?

Genuinamente temos fôlego de gato. 
Estaríamos na sétima vida ? “E agora José 
?” Queridos amigos, doem 33 segundos 
de suas preciosas vidas refletindo sobre 
as novas imagens das nossas infindáveis 
sobrevidas. Mostro - em 13 de janeiro 
de 2013 - o mesmo bueiro sem tampa 
ou proteção, e repleto de folhas e outros 
detritos, firme e forte, a espera de alguma 
perna de humano desatento.

Parafraseando a velha e brega canção 
intitulada “A PRAÇA”, cantaríamos: “o  mes-
mo Parque, o mesmo buraco... idênticos 
problemas no mesmo lugar... tudo é igual, 
mas estou triste, porque não tenho você 
perto de mim...”.  Confiram: http://www.
youtube.com/watch?v=js8Qcnd0BgU&fe
ature=youtube_gdata

Sem dúvida os acidentes oneram, em 
muito, a Previdência, pelo que fica o ques-
tionamento: “se os Governos tornassem 
as cidades acessíveis, a Previdência Social 
estaria a um passo do buraco ? Vamos 
gritar pelas mudanças e vaiar polidamente 
os Governantes !”

por Deborah Prates  

Deborah Prates é ad-
vogada e delegada da 
Comissão de Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB/RJ). 
Mantém um blog em que 
trata de questões sobre 
os direitos dessas pesso-
as (http://deborahprate-
sinclui.blogspot.com/)



nota

Tragédia anunciada: cadeirante morre atropelado no Rio de Janeiro
As más condições das calçadas fazem mais uma vítima, 

agora no Rio de Janeiro/RJ: José Henrique da Silveira Brun, de 
69 anos, morreu atropelado por uma moto, em 29 de março. 
Ele e o amigo José da Conceição Basílio, que empurrava a 
sua cadeira de rodas, voltavam para casa depois da partida 
diária de dominó. Eram 20h30 e os dois estavam na rua 
dos Diamantes, em Rocha Miranda, subúrbio da Zona Norte 
do Rio. Eles não podiam passar pela calçada por causa da 
buraqueira e por um outro agravante: por lá é costume os 
motoristas estacionarem, simplesmente, sobre as calçadas. 
Aliás, prática comum na cidade maravilhosa, principalmente 
nas periferias.

De acordo com um morador que presenciou o 
atropelamento, a moto pegou os dois de frente. Brun morreu 
a caminho do hospital e Basílio foi internado no Hospital 
Salgado Filho, no Méier. 

O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e o 
motociclista Jonathan da Rocha Silva vai responder a processo 
por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Não só pessoas em cadeiras de rodas sofrem para transitar 
pelas imediações. As calçadas da região possuem muitos 
buracos e obstáculos e os motoristas costumam estacionar 
colados aos muros, deixando um espaço muito pequeno para 

os pedestres. A multa por estacionar sobre a calçada é de 
R$ 53 e rende 3 pontos carteira de habilitação. A calçada é 
de responsabilidade do morador e à Prefeitura cabe multar 
os motoristas infratores. Em Rocha Miranda, nenhuma das 
partes, ao que parece, cumpre seu dever. E com isso, pessoas 
são vítimas dessa tragédia urbana anunciada vivida nas 
grandes cidades brasileiras. Uma vergonha !
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32 depoimento por Carolina Câmara 

Agora você pode sair porque
ela nem vai perceber...

V
ocê, no caso, era a minha escriba no vestibular e ela 
era eu, Carolina, na época com 19 anos, enfrentando 
a maratona de vestibulares para garantir uma vaga 
no curso de Psicologia, em algumas faculdades de 
São Paulo.

Como assim, pode sair que ela não vai perceber ? Quem disse 
isso foi a fiscal do vestibular da FAAP para a pessoa que estava 
encarregada de escrever por mim as respostas do vestibular, fato 
discutido e acordado com o diretor dessa instituição e de todas as 
outras nas quais me inscrevi.

Situando melhor: tenho paralisia cerebral (PC) e, por isso, uma 
dificuldade de usar as mãos para escrever. Me viro muito bem 
com o computador, no dia a dia, mas em situações de avaliação 
necessito de ajuda, principalmente por conta do tempo de reali-
zação das provas. 

Passei por todo o ensino fundamental e médio lidando com 
essas minhas dificuldades e com os problemas que todos os 
estudantes enfrentam em seus processos escolares. Sempre fui 
uma boa aluna, estudiosa na medida certa. E, como a maioria 
dos estudantes, continuei os estudos, mas o vestibular me trouxe 
surpresas desagradáveis como esta que inicia este texto.

Mesmo estando claro e acordado com o diretor da referida 
faculdade, a fiscal achou que eu estava ali de brincadeira... Achou 
que minha escriba poderia sair e eu nem perceberia a diferença... 
Achou, inclusive, que ela concordaria com esse pedido ! O que ela 
pensa a respeito de pessoas com PC ? 

A PC é pouco conhecida na sociedade. É um quadro neuroló-
gico em que, o que predomina, são os movimentos involuntários, 
dependentes da gravidade da lesão provocada por falta de oxigênio 
no cérebro, fundamentalmente ocorrida durante o parto. Pensem 
num polvo e vocês entenderão os movimentos involuntários: ca-
beça para um lado, perna para outro e braços que parecem “voar”! 

Controlar esses movimentos de polvo necessita de tratamento. 
No meu caso, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
durante anos a fio, ajudarem-me a controlar tais movimentos. 

Infelizmente, a sociedade não conhece a PC. Quando alguém 
encontra uma pessoa com esse quadro na rua, olhares curiosos 
surgem, mas não somente eles, vem junto um “conceito” que 
criaram, associando ao problema físico um mental, como se fosse 
impossível se ter inabilidades motoras, da natureza da PC, e se man-
ter a parte intelectual intacta. Somente essa visão errônea explicaria 
o fato de que se pode falar do PC na sua presença achando que ele 
não está entendendo a conversa. E ainda que não estivesse: isso 
é um desrespeito à condição de ser humano de qualquer pessoa.

Voltando para o exemplo lá de cima, acredito que a ofensa se 
estendeu à família, pois quando a fiscal diz que a escriba poderia 

sair porque eu não perceberia, nas entrelinhas, diz que a minha 
família também está de brincadeira, pois topa levar alguém incapaz 
para disputar uma vaga no vestibular.

Houve outras situações em que fui desrespeitada na minha 
condição de ser humano. Dia desses, fui viajar sozinha de avião. 
Até eu entrar nele, o atendimento foi normal, uma pessoa me 
acompanhou até a aeronave, sem nenhum problema. Na hora 
em que a aeromoça, jovem, me viu, senti um certo incômodo por 
parte dela, mas achei que podia ser impressão. No final da viagem, 
comecei ouvir uma conversa entre a aeromoça e uma passageira; 
detalhe, a aeromoça estava praticamente na minha frente.

Vale a pena descrever o local para facilitar a compreensão do 
leitor. Eu estava sentada na primeira fileira, na poltrona do corredor. 
Do meu lado, também na poltrona do corredor, estava a passageira 
que conversou com a aeromoça, que estava sentada em seu lugar, 
de frente para ela. Ou seja, praticamente de frente para mim tam-
bém. Portanto, eu estava em condições de ouvir toda a conversa. 
Quando me dei conta, o assunto era eu ! Elas estavam chocadas 
com o fato de eu estar viajando sozinha, que absurdo ! Eu, na hora, 
fiquei pasma, não acreditei que estava ouvindo aquilo. Eu olhava 
para elas e elas continuavam com o assunto, que foi esse:

Passageira: “Eu achei que aquela moça que veio acompa-
nhando iria viajar com ela...

Aeromoça: “Quando eu vi, eu fiquei sem reação. Se aconte-
cer alguma coisa, quem vai correr risco de vida para salvar ela ?

Passageira: É um absurdo ! Como deixam uma pessoa 
dessas viajar assim sozinha ? As empresas deveriam exigir 
um acompanhante.

Eu me arrependo de ter ficado quieta. Elas mereciam escutar, 
porque a falta de respeito foi grande. Não foi a primeira vez que 
viajo sozinha e não vai ser a última. Até espero encontrar essas duas 
novamente. Teremos muitos assuntos a conversar...

A sociedade vive em círculos: não tem informação que leve a 



compreensão daqueles que estão ao nosso redor, vamos longe, 
como qualquer outra pessoa. 

Me formei, sou psicóloga ! Logo veio a ideia da Lucia, minha 
fonoaudióloga, de criar um blog para contar minha vida e assim po-
der ajudar outras pessoas. Com o tempo, fui ganhando seguidores, 
comentários, pacientes e solicitações para tirar dúvidas. 

Depois, veio o site... enquanto o blog é algo mais generalizado, 
onde discutimos sobre diversos temas, o site é direcionado para 
pais de crianças com deficiência.

Com a minha história, percebo que a alavanca principal para 
uma criança com deficiência se desenvolver, tanto no lado dos 
limites da deficiência, como também no lado social, é a família 
acreditar no potencial do filho.  Eu só tenho a agradecer aos meus 
pais, que me ensinaram que a PC não é um limite, não é sinônimo 
de incapacidade, mas sim uma condição, e que posso chegar até 
onde eu me permitir. 

Obstáculos são apenas obstáculos, estou sempre pronta para 
ultrapassá-los. Estou aqui, esperando os novos desafios e as novas 
conquistas !

depoimento

uma compreensão mais global das possíveis diferenças entre todos 
os seres humanos, isso gera ignorância, que gera o preconceito. 

Falta muita informação e sobra muito desrespeito. O senso 
comum ainda está longe de entender que as pessoas com PC 
são normais em vários outros aspectos do humano. Podemos, 
por exemplo, namorar como todos os outros adultos, com desejo 
de sexo.

Mas isso não é compreendido pela maioria das pessoas que 
insistem em ver nos PCs, seres desprovidos de sexualidade. Foi o 
que aconteceu comigo: no início desse ano, engravidei do meu 
namorado. Foi um momento de intensas emoções: sempre sonhei 
em ser mãe. Fato natural para uma mulher de 28 anos com namoro 
de 5 anos. Mas não para mim, aos olhos de algumas pessoas... 
Uma senhora conhecida da família não entendia como isso tinha 
acontecido. Acaso ela não saiba como se dá a fecundação ? Como 
um espermatozoide veio parar no meu corpo ? Ela não entendia 
ou não queria aceitar. Simplesmente não me ouvia e me anulava 
como sujeito, como um ser que pensa, age, tem vontades, desejo, 
enfim... que vive.

Infelizmente, perdi meu bebê na 9ª semana de gravidez. Fatores 
normais, como os de qualquer outra mulher que tem sua gestação 
interrompida naturalmente.   

O PC tem de mostrar a todo momento que é um ser vivo com 
intelectualidade preservada. É o ambiente desmotivador e castrador, 
muitas vezes, que faz de nós seres alienados da vida. Se temos a 

Carolina Câmara é psicóloga e trabalha 
como terapeuta. É especialista em Semiótica 
Psicanalítica na COGEAE – PUC-SP e superviso-
ra psicanalítica de cunho winnicottiano, com a 
psicanalista Suzana Magalhães Maia. 
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Joice Laki
lição de vida

J
oice Laki é paulistana e tem 28 anos. O parto dela foi difícil, pois o cordão 
umbilical estava enrolado em seu pescoço e, com muito custo, os médicos 
conseguiram reanimá-la. A falta de oxigenação causou paralisia cerebral. 
Os prognósticos não eram animadores e os pais saíram do hospital com a 
informação de que ela não iria andar, falar ou raciocinar. Sem abatimento, a 

família começou a lutar e, com um ano de idade, Joice começou a fazer fisioterapia.
Os progressos foram expressivos, a ponto da então jovem Joice, entrar na faculdade. 

No segundo ano do curso, porém, outro desafio, um dos piores que já enfrentou: a 
epilepsia. “Era como se eu não tivesse controle sobre mim e eu não aceitava isso. Pior 
ainda, não sabia o que era. Fiquei em observação duas vezes no hospital sem saber o 
que tinha, até um médico falar que eu estava fingindo para chamar atenção do meu 
pai”, lembra Joice. “Demorou um ano para descobrir que eu estava com epilepsia e a 
descoberta não foi traumática, pois eu já estava cansada de tantas crises e só queria 
controlá-las. Agora elas estão controladas e tenho uma vida como todo mundo”, garante. 

Depois de enfrentar tantas dificuldades, hoje é formada em Publicidade e Propagan-
da, atuando como redatora e escritora. É essa experiência de vida que ela transformou 
em seu primeiro livro: “Mente Livre”. A ideia veio a partir de suas reflexões sobre como 
as pessoas, em geral, veem os que possuem paralisia cerebral: “coitadinhos” que não 

são capazes de estudar, trabalhar e ter 
independência. “As pessoas ainda têm 
um conceito equivocado em relação a 
isso. Quero mostrar, através da minha 
história, como somos capazes de chegar 
onde queremos. O nome “Mente Livre” 
diz para não nos prendermos nas nossas 
limitações e sim deixar a mente guiar as 
nossas vidas”, afirma Joice. 

Ela usa fatos que aconteceram na 

sua própria trajetó-
ria para estruturar o 
texto, e conta que 
já teve resposta de 
várias pessoas que 
leram e mudaram 
seus conceitos, fo-
cando em outra 
perspectiva de vida. 

Depois de editar o livro, Joice desenvolve 
o “Projeto Mente Livre”, que tem o propósito 
de elevar a autoestima dos participantes por 
meio de palestras, dinâmicas, textos posta-
dos no blog e no facebook. “As palestras têm 
como base demonstrar as atitudes mentais 
das pessoas. O que elas fazem para preju-
dicar a si mesmas ou impulsionam suas 
mentes para serem felizes”, conta. 

Para Joice, a sociedade ainda é fechada 
quando se fala em inclusão social. “As 
pessoas nos veem como incapazes de 
realizarmos alguma tarefa, exercer uma 
profissão, ter um cargo importante. As 
empresas estão abrindo as portas para as 
pessoas com deficiência, mas não acredi-
tam em nosso potencial, só abrem espaço 
para cumprir uma lei”, avalia. “Esse meu 
ponto de vista influenciou na escolha do 
título. Por mais que estejamos presos às 
nossas limitações, temos a capacidade de 
pensar por nós mesmos”, afirma.  

O livro, editado em 2011 em parceria 
com o Rotary Club de Pirituba, estará à 
venda na Reatech 2013, no espaço Galeria 
de Artes. Também pode ser solicitado pelo 
e-mail: projetomentelivre10@gmail.com. 

Sua próxima obra já está sendo 
elaborada e vai abordar a questão do 
preconceito, esse mal que domina a 
sociedade, segundo ela. “Acredito que a 
vida é movimento para todas as pessoas 
e, se um dia pararmos, não corrermos 
atrás de um ideal, ficaremos à mercê da 
inutilidade”, conclui. 

escrevendo para ajudar outras pessoas...
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política por Rosinha da Adefal 

Lesão medular decorrente de mergulho em local 
de pouca profundidade: informação é prevenção !

E
m minha vida no paradesporto, e no ativismo em prol 
dos direitos das pessoas com deficiência, convivi com 
muitas pessoas, fiz muitas amizades e conheci muitas 
histórias de superação em razão das deficiências que 
acometem as pessoas.

Muitas dessas histórias de superação nasceram após a fa-
talidade de uma lesão medular decorrente de mergulho em 
piscinas, rios, praias e cachoeiras.

Isso sempre me trouxe reflexões e me intrigava, pois algo 
aparentemente tão óbvio – evitar mergulho em águas rasas 
– parecia pegar as pessoas de surpresa e ser mais frequente 
do que imaginamos. Sempre pensei em alguma medida que 
pudesse ser adotada e viesse a minimizar estes casos. Algo 
que fosse obrigatório por lei. Mesmo quando se trata de nossa 
vida e nossa integridade, parece que só assim é que nós nos 
dispomos a cumprir, não é ?

Quando me tornei deputada federal, este foi um dos temas 
que busquei logo me inteirar e me informar, para saber o que, 
de fato, existe a esse respeito com possibilidade de se tornar lei. 
Caso nada houvesse, minha pretensão era elaborar um projeto 
e articular politicamente para sua rápida tramitação.

Penso ser imprescindível a existência de uma lei que torne 
obrigatório os locais de uso público, que possuem espaços de 
lazer aquático (como clubes, complexos desportivos, hotéis, 
escolas e condomínios), a manter placas sinalizando sua pro-
fundidade e alertando para os perigos de lesão medular, e até 
mesmo de morte, decorrente de saltos de cabeça.

Coincidentemente, no primeiro semestre de 2012 me deparei 
com uma campanha veiculada no país, pelos principais nadado-
res brasileiros, para alertar a população acerca dos riscos e perigos 
que existem quando a pessoa executa um salto ou mergulho de 
cabeça. Segundo a campanha, um grande Hospital de São Paulo, 
afirmava que 66% dos pacientes com lesão medular, causada 
por mergulhos, ficavam com sequelas para o resto da vida.  

A imperícia e a negligência na execução de saltos e mergulhos 
em piscinas, lagos e rios, aumentam consideravelmente o risco 
de traumas no crânio e na coluna, isso é um fato. 

Os danos ao sistema nervoso, decorrentes dessas lesões, 
podem causar sequelas e limitações físicas e intelectuais nos in-
divíduos atingidos, algumas delas, inclusive, irreversíveis. Quanto 
a isso também não há questionamentos. 

Nesse contexto, entendo que o uso intensivo de mecanismos 
voltados à melhoria das condições de segurança na utilização 
das coleções de água para lazer, pode favorecer a redução nos 
riscos e perigos envolvidos nas situações de diversão e na prática 
desportiva de saltos ou mergulhos.

Constatei que já existem diversos projetos de lei sobre esse 
tema em tramitação na Câmara dos Deputados. Entre eles, 
destaco o Projeto de Lei Nº 1.162, de 2007, que disciplina a 
prevenção de acidentes em piscinas.

Quanto às informações de segurança, o art. 3º deste PL diz 

que o cuidado com a integridade física dos usuários de piscinas 
é de responsabilidade compartilhada entre os proprietários, 
administradores e responsáveis técnicos dos estabelecimentos 
que possuem piscina coletiva ou pública, e determina que 
esses atores devem disponibilizar informações de  segurança, 
nos termos da lei, e também proibir o acesso aos tanques e 
aos equipamentos de usuários sob efeito de álcool ou drogas, 
além de coibir saltos, acrobacias e mergulhos de ponta em locais 
cuja profundidade da água seja considerada insuficiente (nos 
termos do inciso IV, artigo 2º, deste projeto).

Já o art. 4º desse projeto estabelece que as informações 
de segurança, referenciadas na alínea “d”, inciso II, art. 2º, 
consistem em:

“I – Sinalização da profundidade regular da água nas bor-
das e nas paredes do tanque, a cada cinco metros, no mínimo, 
com indicação de distintas profundidades, quando couber;

II – Sinalização de alerta, em lugar visível e tamanho legível, 
indicando alteração da profundidade regular da água e risco 
de acidentes, quando couber;

III – Sinalização de alerta, em lugar visível e tamanho 
legível, recomendando a evitação de mergulho de ponta em 
locais cuja profundidade da água seja considerada insuficiente 
nos termos do disposto no inciso IV, artigo 2º, desta Lei;

IV – Sinalização de alerta, em lugar visível e tamanho 
legível, indicando proibição de acesso ao tanque e aos equi-
pamentos sob efeito de álcool ou drogas;

V – Sinalização, em lugar visível e tamanho legível, indican-
do, para os casos de mergulhos de ponta a partir da borda 
e dos equipamentos, uso do tanque sob efeito de álcool 
ou drogas, uso dos equipamentos sem domínio técnico de 
salto em água, uso do tanque sem treinamento em natação 
ou natação instrumental, a exposição a, pelo menos, os 
seguintes riscos:

a) Fratura cervical;
b) Lesão medular de tipo tetraplegia;
c) Anoxia;
d) Morte por afogamento;

VI – Sinalização, em lugar visível e tamanho legível, in-
dicando, no mínimo, as seguintes medidas de prevenção 
contra acidentes:

a) Não correr ou empurrar pessoas na área circundante 
ao tanque;

b) Não utilizar o tanque sem treinamento mínimo em 
natação ou natação instrumental;

c) Não saltar, realizar acrobacia ou mergulhar de ponta a 
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política

partir da borda e dos equipamentos sem domínio técnico de 
salto em água ou em área com profundidade insuficiente, nos 
termos do inciso IV, art. 2º desta Lei;

d) Em caso de acidente, chamar imediatamente por socorro 
especializado e evitar mover a cabeça ou o pescoço da vítima.

§1º As informações de segurança de que trata o caput de-
verão ser acessíveis, inclusive, aos usuários sem alfabetização.

§2º Folders e outros instrumentos educativos serão utiliza-
dos a título de complementação das sinalizações obrigatórias 
de informação.

§3º Ficam os fornecedores de piscinas obrigados, nos 
termos do art. 8º, caput e parágrafo único, e do art. 9º da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a informar os riscos 
que seu produto oferece aos consumidores se utilizado sem 
as devidas precauções de segurança.”

Apensados ao projeto de lei que mencionei, estão outros seis 
projetos, a seguir referenciados:

- PL 1.752, de 2007, que dispõe sobre a vigilância de 
piscinas de uso público;

- PL 3.927, de 2008, que dispõe sobre o funcionamento 
de piscinas coletivas e públicas;

- PL 6.502, de 2009, que dispõe sobre a afixação de placas 
de advertência em piscinas de uso comum;

- PL 7.414, de 2010, que dispõe de normas de segurança 
para a construção de piscinas; 

- PL 2.537, de 2011, que dispõe sobre normas de segu-
rança e prevenção de acidentes em piscinas de uso público 
e coletivo; e

- PL 2.614, de 2011, que torna obrigatória a instalação de gra-
de de proteção em volta de piscinas publicas e privadas no país.

Além do PL 1.1162/2007 tratar especificamente sobre a 
sinalização de profundidade das coleções de água destinadas 
ao lazer individual e coletivo, o PL 6.502/2009 apresenta a 
seguinte sugestão:

“Art. 1º – É obrigatória a afixação de placa de advertência 
próximo a piscina de uso comum, contendo as seguinte 
informações:

I – a profundidade da piscina;
II – as condições para o mergulho ou a proibição deste, 

se for o caso;
III – a advertência de que menores de doze anos deverão 

estar acompanhados por responsável.
§ 1º – Para os fins desta lei, piscina de uso comum é a de 

uso coletivo, localizada nas dependências de entidade pública 
ou privada, e a pública, destinada ao público comum.

§ 2º – É excluída do conceito de piscina de uso comum 
a piscina privativa ou doméstica utilizada exclusivamente por 
seu proprietário e por pessoas de suas relações.

§ 3º – A placa a que se refere este artigo deverá ser afixada na bor-
da da piscina e conter sinais e desenhos para sua fácil compreensão.”
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38 nota

Rosinha da Adefal é advogada, servi-
dora pública federal, deputada federal pelo 
PTdoB/AL, e ativista dos direitos humanos, 
sobre tudo dos direitos das pessoas com 
deficiência e das mulheres, e Presidente da 
Frente Parlamentar do Congresso Nacional 
em Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência.
E-mail: dep.rosinhadaadefal@camara.leg.br

Médico brasileiro ganha prêmio internacional
Em março, mês da 

comemoração do Dia 
Internacional da Sín-
drome de Down, o 
geneticista e pediatra 
Zan Mustacchi foi o 
primeiro latino-ameri-
cano a ser premiado 
pela Down Syndrome 
International na cate-
goria científica por sua 
contribuição na área. 
A cerimônia de pre-
miação dos anos de 
2013 a 2015 aconte-
cerá no 12º Congres-
so Mundial da Sín-
drome de Down em 
Chennai, na India, em 
agosto de 2015. Re-
ferência internacional 
na área, o médico é 
responsável pelo De-
partamento de Genética do hospital público Darcy Vargas em 
São Paulo e Diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas 
(CEPEC). Também é coordenador da especialização lato-sensu 
em síndrome de Down e foi um dos fundadores da Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD), 
além de seu representante no Conselho Nacional de Saúde.

O prêmio, criado há 4 anos, distinguiu também outros 
nomes importantes na área: também na categoria científica, 
o Professor Tony Holland, do Reino Unido, Chefe do Grupo de 
Estudo de Deficiências Intelectuais e do Desenvolvimento da 
Universidade de Cambridge, pioneiro nas pesquisas da relação 
entre síndrome de Down e Alzheimer, e a Professora Marie-
-Odile Réthoré, Diretora Médica do Instituto Jérôme Lejeune 
que foi colaboradora do Professor Lejeune, o descobridor 
do componente genético da trissomia. Na categoria trabalho 
voluntário receberam o prêmio a americana Karen Gaffney, 
nadadora de longa distância e presidente da Fundação que 
leva seu nome e promove a inclusão de pessoas com deficiên-
cia em todas as fases da vida, e Ratnasabapathy Sivanandam, 
de Cingapura, cofundador da Associação de Síndrome de 
Down e responsável por várias ações de inclusão na região 
da Ásia-Pacífico. Zan Mustacchi foi um dos palestrantes do 
3º Simpósio Internacional da Síndrome de Down promovido 
pelo CEPEC e realizado na sede da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, em São Paulo, entre os 
dias 21 e 23/03. Ele falou sobre a relação entre o conheci-
mento da genética e a aprendizagem escolar. 

O PL 2.537/2011 também apresenta propostas similares às 
mencionadas.  

Todos os projetos estão aguardando o pronunciamento da Co-
missão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. 

O projeto de lei já tem relator. Já foram apresentados três 
pareceres sobre a matéria, mas a referida comissão ainda não 
finalizou a votação.

Não seria oportuna a apresentação de um novo projeto de lei 
que trate do tema, tendo em vista a quantidade de proposições 
em tramitação. Esta iniciativa seria uma medida desnecessária, 
contrária à celeridade e à economia do processo legislativo, que 
interessa a todos nós, brasileiros.

O estágio de tramitação dos projetos mencionados e as 
questões do Regimento Interno da Câmara dos Deputados desa-
conselham quaisquer novos projetos, o que seria desnecessário 
e redundante, e imediatamente anexado ao PL 1.162, de 2007, 
como ocorreu com os outros seis mencionados.

Muito mais eficaz é promover a gestão e a articulação ne-
cessária à rápida tramitação do mencionado projeto de lei que, 
inclusive, não oferece qualquer impacto ao erário, o que lhe 
dá uma boa chance de aprovação sem demorados debates e 
questionamentos.

Acredito na força da sociedade civil, organizando-se para 
fiscalizar e pautar a atuação dos parlamentares que cumprem 
mandato nesta Casa, em seu nome. Sobretudo, os que tem 
compromisso com os movimentos sociais de defesa dos direitos 
humanos.

Penso ser este um caso em que requerimento de iniciativa da 
população – subscrita por pessoas com deficiência, familiares, 
ativistas e entidades – solicitando o empenho dos parlamenta-
res para darem celeridade ao seu andamento, surtirá um efeito 
considerável.

Combato a discriminação contra as pessoas com deficiência. 
Mas, antes disso, combato as causas das deficiências, tais como 
os acidentes, a violência social e as doenças. Também estimulo 
o ativismo e a atuação, pacífica e consciente dos movimentos 
sociais. Acredito nesta força que provém da união de objetivos.

Independente de ser a autora, ou não, do projeto, me in-
teressa que ele se transforme em lei, e passe a ser um dever 
o de informar as pessoas dos riscos que correm, mesmo em 
situação de lazer e prática desportiva, que é quando a alegria 
e a euforia nos turva a mente e nunca esperamos que algo de 
errado possa acontecer.

Conto com vocês nesta luta !!! Mobilizem-se !!!

política









42 internacional

Effortless City

Q
uando estive na feira Abi-
lities Expo, em San Jose, 
na Califórnia/EUA, conhe-
ci muitas pessoas e em-
presas ligadas as pessoas 

com deficiência ou mesmo pessoas com 
algum tipo de deficiência. Então resolvi 
que vou usar este meu espaço também 
para falar um pouco sobre elas, mostrar 
que estamos em países diferentes, mas 
com o mesmo propósito, e que temos os 
nossos direitos adquiridos.

Desta vez, vou falar especificamente 
sobre o “Effortless City”, um projecto que 
me encantou. Uma ideia brilhante que co-
meçou numa conversa entre amigos. A 
tradução de “Effortless City” é “Cidade Fácil”. 
E as personagens deste meu espaço são 
justamente as criadoras, juntas, dessa ideia. 
São elas: Joana Cardoso e Shannon Moore.

Começando em San Francisco na Cali-
fórnia/EUA, elas vem desenvolvendo um 
programa de navegação inclusiva, que faci-
litara o esforço para as pessoas de todas as 
capacidades e deficiências, em suas viagens.

Com as calçadas traçadas e mapea-
das, com guias inclusive da vizinhança, os 
pedestres terão a oportunidade de esco-
lher uma rota que mais lhes convém de 
acordo com seu nível de dificuldade de 
locomoção.

A maioria dos mapas e publicações 
para turistas são desenvolvidos para as 
pessoas sem problemas de mobilidade. 
Mas elas criaram um projeto universal de 
programas que será usado por pedestres 
com graus variáveis de capacidade física. 
Níveis identificados por cores de dificul-
dade foram formulados, baseados sobre 
uma combinação de fatores, tais como: 
inclinação, condição da calçada e acesso 
de rampas, por exemplo.

Saber o que estará à nossa frente, aju-
dará a população local nos EUA e turistas 
de todas as partes do mundo, a ganharem 
tempo e energia em suas visitas, sem falar 
na segurança.

Os locais serão explorados, avaliados e 
documentados, anotando as qualidades 
do terreno, banheiros acessíveis, caixas 
eletrônicos etc. Soluções claras e eficazes 
para que todos possam usar as calçadas 

por uma “Cidade Fácil” para todos nós !!!

por Isabel Mcvely

da cidade, tirarão o esforço da viagem e 
fornecerão uma oportunidade igual para 
todos, na descoberta das cidades por todo 
o mundo.

Os homens e mulheres em cadeiras de 
rodas não são as únicas pessoas que se 
beneficiarão deste sistema de cartografia 
do programa “Cidade Fácil - Effortless City“. 
As pessoas temporariamente impossibi-
litadas, pais com crianças em carrinhos, 
obesos, idosos e outras pessoas com 
considerações de mobilidade finalmente 
terão uma ferramenta com informações 
abrangentes para uma viagem segura. 

As famílias com crianças enfrentam o 
desafio de manobrar um carrinho ao longo 
de calçadas de cidade. Tal como nós, que 
com a idade encaramos novos desafios 
de mobilidade.

Ter um mapa que indica a intensida-
de do que há a nossa frente, fornece a 
oportunidade de escolhermos uma rota 
baseada no nosso nível de capacidade ou 
energia. Saber as melhores lojas e restau-
rantes do caminho, poupará uma quan-
tia enorme de esforço para este número 
grande de pessoas.



internacional

Pessoas que estão temporariamente lesionadas têm que 
pensar pela primeira vez em suas limitações. Num dia você está 
bem, e no outro, as suas condições de mobilidade se alteram. 
Com a sua vida alterada, você saberia onde começar ?

Este grupo de pessoas não sabe o que podem fazer ou como 
fazer para continuar suas vidas normalmente, e com o “Effortless 
City” eles terão uma contribuição de guia com soluções fáceis 
de destinos favorecendo suas necessidades.

A ideia desse mapa surgiu, como já disse anteriormente, 
numa conversa. Joana que nasceu e cresceu em Lisboa, Portugal, 
passava o verão com Shannon lá em sua terra natal.

Mas elas nunca conseguiram achar um guia que tivesse 
informações para o acesso de cadeira de rodas. Elas tinham 
viajado o país tantas vezes que finalmente já conheciam as rotas 
mais fáceis para visitar as cidades e as aldeias, onde estacionar, 
restaurantes, pontos históricos, banheiros, lugares onde pudes-
sem conseguir concerto para a cadeira no caso de necessidade.

Aproximadamente há 6 anos, elas estavam sentadas num 
bar em Portugal com o amigo Pedro, bebendo uma cerveja e 
conversando. Shannon, brincando sugeriu que escrevessem um 
livro para pessoas com dificuldade motoras, sobre os locais que 
já tinham visitado em Portugal.

Todos ficaram calados e olharam uns para os outros, e final-
mente concordaram que seria uma ótima ideia !

Shannon é escritora, Joana é designer de comunicação e Pe-

dro fotógrafo: “isso não poderia ser mais perfeito”. Elas fizeram a 
pesquisa para Portugal, começando em Lisboa e com excursões 
diárias, com o passar do tempo, desenvolveram cada vez mais 
essa ideia. Joana está matriculada na Academia de Arte em São 
Francisco e no verão de 2011 apresentou seu tema de tese para 
o mestrado. Elas decidiram que seria uma ótima oportunidade 
apresentar a ideia delas do “Effortless City”, e a faculdade abso-
lutamente amou !!!

Desde então, elas estão desenvolvendo um sistema para 
a visualização da cartografia de São Francisco/EUA, que pode 
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Pesquisa sobre doenças raras
Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil possuem do-

enças raras, um número superior à população paulistana. 
A estimativa consta de pesquisa divulgada no seminário 
“Doenças Raras: a situação brasileira no contexto global e a 
necessidade de implantação de uma política nacional”, rea-
lizado em março, em São Paulo, promovido pela Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA) em 
parceria com o jornal O Globo. Se individualmente atingem 
poucas pessoas, essas doenças, em conjunto, afetam entre 
6 % e 8 % da população mundial, cerca de 420 milhões a 
560 milhões de pessoas, afirma o levantamento. O estudo 
também apresenta que são estimadas 7 mil doenças raras 
com diagnóstico, sendo 80 % delas de origem genética. 
Outras se desenvolvem como infecções bacterianas e virais, 
alergias, ou têm causas degenerativas. A maioria (75%) 
se manifesta ainda na infância. Em 95 % dos casos, essas 
doenças não possuem tratamento e dependem de uma 
rede de cuidados paliativos que garantam ou melhores a 
qualidade de vida dos pacientes. 

PcD podem ter devolução do Imposto de 
Renda mais cedo

A Receita Federal anunciou uma novidade para este ano 
na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física: as pessoas 
com deficiência ou doenças graves terão prioridade para 
receber a restituição, cujo primeiro lote deve sair em junho. 
Para garantir o direito, é preciso informar sobre a condição 
na primeira página do programa da declaração. Esta opção já 
existia em 2012, mas não garantia ao contribuinte a priorida-
de automática como agora, era preciso fazer uma requisição 
para ser atendido posteriormente. De acordo com o super-
visor do Imposto de Renda, Joaquim Adir, a Receita Federal 
tomou todas as medidas para evitar fraudes e casos de pes-
soas que declarem ter deficiência ou doença grave apenas 
para receber a declaração nos primeiros lotes, juntamente 
com os idosos, que já tinham o direito garantido. Segundo 
ele, a Receita Federal se preparou e irá fazer cruzamento 
de dados para identificar casos de pessoas que poderão ser 
beneficiadas ilegalmente e a  pessoa em situação irregular 
poderá ser chamada e responder criminalmente. O prazo 
para declaração do IR 2013 vai até 30 de abril.

ser usado para cidades de todo 
o mundo. Dentro dos próximos 
três meses esse sistema estará 
completamente desenvolvido 
e pronto para implementação. 
Joana apresentará sua tese, lan-
çando o “Effortless City San Fran-

cisco” em Maio de 2013, em São Francisco, Califórnia/EUA !!!
Até agora, tudo é financiado por elas mesmas: Joana e 

Shannon. Elas estão no processo de criar uma Campanha de 
“Kickstarter” para o “Effortless City”. “Kickstarter” é uma platafor-
ma de financiamento para projetos criativos que as pessoas do 
mundo inteiro podem contribuir financeiramente para ajudar a 
desenvolver o conceito. Uma vez desenvolvido completamente 
elas planejam vender esse aplicativo no varejo.

Joana Cardoso, nasceu e se criou em Portugal. Aos 19 anos 
ela viajou através do oceano para vir para América onde ela fez 
faculdade em Nova Jersey, na Universidade de Kean. Depois 
de ganhar a sua licenciatura em Design Gráfico ela participou 
em muitos projetos, alguns sem fins lucrativos, trabalhado em 
agências de design de comunicação na área da Baía de São 
Francisco, Nova Iorque e Europa.  “Adoro agarrar-me a uma 
nova oportunidade e explorá-la, para mim isso é o que faz a 
vida interessante”, garante Joana.

Ela tem um interesse genuíno em poder conhecer pessoas e 
partilhar com amor o que ela sabe, conhece e acha importante 
ou interessante. Atualmente, Joana está na Academia de Arte 
da Universidade de São Francisco, Ca/EUA. Ela trabalha para 
completar seu mestrado em Design Gráfico em maio de 2013. 
Joana é co-fundadora e diretora criativa do “Effortless City”.

Já Shannon Moore, nasceu em Mt Holly, Nova Jersey/EUA. 
Ela mudou se para a Flórida para adquirir a sua licenciatura em 
Psicologia na Faculdade de Eckerd. Depois da graduação mudou-
-se para Filadélfia, Pensilvania/EUA, e eventualmente regressou 
a Nova Jersey onde conheceu Joana. Aos 2 anos de idade ela foi 
diagnosticada com Artrite Juvenil de Reumatóide. Embora esta 
doença tenha a deixado incapaz de andar, ela vive sua vida sem 
limites. Vencer qualquer barreira é uma prioridade, e espalhar 
esperança e inspiração é o que a inspira. Atualmente reside na 
Califórnia. Shannon é co-fundadora, redatora e pesquisadora 
do “Effortless City”. Mais informações sobre o projeto no e-mail: 
effortlesscity@gmail.com

Parabéns a essas duas meninas fantásticas que tive a opor-
tunidade de conhecer e poder apresentar a todos vocês !!! 

Isabel McEvilly  tem sequela de Pólio, é 

brasileira radicada nos EUA, onde trabalha em 

controle de qualidade, é assinante e agora, 

colunista da Revista Reação.
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1) Corolla XEI  2.0 Flex  Automático 2013/2014, pintura sólida ou metálica, opcionais de série. A partir de R$ 63.381,80 a vista. Valor com isenção de IPI. 2) Hilux  SW4  4X2  5 lug. Flex  Automática 2013/2013, pintura 
sólida, opcionais de série. A partir de  R$ 94.090,32. Valor com isenção de IPI. 3) Étios Sedan 1.5 XLS Flex  2013/2013, pintura sólida, opcionais de série. A partir de R$ 34.962,95. Valor com isenção de IPI e ICMS
Crédito sujeito a aprovação. Promoção válida até o dia 30 de abril de 2013. A Grand Motors reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.

Cinto de segurança salva vidas.
AV. NAÇÕES UNIDAS, 22.413
(EM FRENTE AO SP MARKET / PARQUE DA XUXA)

(11) 5681-0029

TOYOTA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SÓ NA GRAND MOTORS.

Cinto de segurança salva vidas.

LIGUE E AGENDE
UM TEST-DRIVE

PROGRAMA

DE INCLUSÃO

Corolla XEI 2.0 Flex 
Automático 20141 Hilux SW4 4X2 5 lugares

Flex  Automático 20133

Etios Sedan 1.5 XLS
Flex 20132

Corolla XEI 2.0 Flex 
Automático 2014
Corolla XEI 2.0 Flex 
Automático 20141 Hilux SW4 4X2 5 lugares

Flex  Automático 20133

AV. NAÇÕES UNIDAS, 22.413

• Assessoria para a documentação necessária 
   para obtenção de isenção de impostos;
• Planos especiais  de financiamento Banco Toyota;
• Parceiros especializados em adaptação veicular;
• Parceria com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;
• Atendimento domicilar;
• Plantão aos sábados; 
• Atendimento a não condutores com isenção total.
Consulte nossas condições comerciais 

Flex 2013

• Parceria com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;

olhar inclusivo por Marta Gil 

Pessoas com deficiência
e o consumo

A 
população brasileira 
vive uma situação 
inédita: o apare-
cimento da “nova 
classe média”, com 

mais pessoas tendo acesso a mais 
produtos e serviços. Esse fato tam-
bém acontece no segmento das 

pessoas com deficiência, que estão ganhando dinheiro, seja no 
mercado formal de trabalho (com todos os direitos trabalhistas) 
ou no mercado informal. E, quando elas entram no mercado, 
começam a consumir.

Essa afirmação é comprovada pela RAIS – Relação Anual de 
Informações Sociais, pesquisas (como as do MODEM – Moni-
toramento da Inserção da Pessoa com Deficiência no Mercado 
de Trabalho, entre outras) e até mesmo por notícias de jornal.

Há indícios que sua presença no mercado informal de 
trabalho é ainda mais expressiva, embora seja mais difícil de 
comprovar.

Um dos setores da economia beneficiados por este cresci-
mento é o de bens e serviços de tecnologia assistiva – voltado 
para quem nasceu ou adquiriu uma deficiência e também para 
o crescente número de idosos – que movimentou cerca de 
1,5 bilhão de reais em 2011. 

A pujança econômica não se limita aos produtos de tec-
nologia assistiva – mas eles são um bom “termômetro” para 
medir esta mudança.

O crescimento do consumo deve-se a uma conjunção de 
fatores: a melhoria geral do ambiente econômico, o aumento 
do emprego das pessoas com deficiência e o início do Programa 
Viver sem Limite (lançado em 2011 pelo governo federal). Uma 
de suas ações é a linha de microcrédito pelo Banco do Brasil, 
para a compra de produtos no valor de até R$ 30 mil. Segundo 
o BB, desde o lançamento da linha, em fevereiro de 2012, 

foram desembolsados R$ 16 milhões em 3.333 operações.
Medidas como o BPC – Benefício de Prestação Continuada, 

BPC Trabalho (possibilidade de acumular o BPC e a remune-
ração da Aprendizagem) e outras ações afirmativas também 
contribuem para o aumento da qualidade de vida deste seg-
mento, o que significa acesso ao consumo.

Ainda não há pesquisas abrangentes que evidenciem o im-
pacto de mais de 325,3 mil trabalhadores (RAIS 2011) sobre o 
PIB – Produto Interno Bruto ou outros indicadores econômicos. 
Mas há algumas pistas, alguns indícios de que essas pessoas, ao 
exercerem seu papel de consumidoras, estimulam a formação 
de um nicho de produtos de consumo específicos:

• Estimativa da FEBRABAN: o mercado de pessoas com de-
ficiência movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano (2009)

• Honda: o setor de automóveis adaptados representa de 7 
a 9% do seu faturamento anual

• Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e Reven-
dedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência 
(ABRIDEF), esse setor é composto por cerca de 7 mil empre-
sas, entre indústrias e prestadores de serviços, em sua maioria 
de pequeno e médio portes e quintuplicou seu faturamento 
em 10 anos. Em 2012, a expectativa de crescimento é de ao 
menos 20%

• A Reatech, a terceira maior feira de acessibilidade e rea-
bilitação do mundo, que acontece anualmente em São Paulo, 
também tem números expressivos: a expectativa de movimen-
tação de recursos em 2012 foi de R$ 550 milhões em negócios, 
só durante a Feira

• O segmento de automóveis é um dos que mais tem se 
beneficiado. Do total movimentado pelo mercado de produtos 
de tecnologia assistiva em 2012, cerca de R$ 800 milhões 
originaram-se da compra de carros 0K e adaptação de veículos

Para Rodrigo Santos Cunha, Superintendente do PROCON 
Alagoas, as pessoas com deficiência estão cada vez mais in-
dependentes e tornando-se consumidores potenciais. Estão 
tendo uma postura mais crítica e exigindo produtos e serviços 
de qualidade, adequados às suas necessidades.

h t t p : / / g 1 . g l o b o . c o m / m g / g r a n d e - m i n a s /
noticia/2013/02/200-pessoas-com-deficiencia-estao-
-trabalhando-no-norte-de-minas-gerais.html; “Qualificação 
e apoio garantem inclusão - Companhias como a Embraer 
investem em capacitação de pessoas com deficiência; 
outras empresas dão suporte a esses funcionários” – 
Estadão, 17/02/2013, para mencionar apenas duas, 
mais recentes.

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bilionario-
-mercado-de-produtos-de-tecnologia-assistiva-deve-cres-
cer-20-neste-ano

Marta Gil é consultora, socióloga, Coorde-
nadora Executiva do Amankay Instituto de Estudos 
e Pesquisas, Fellow da Ashoka Empreendedores 
Sociais e colunista da Revista Reação. Autora do 
livro: “Caminhos da Inclusão – a trajetória da for-
mação profissional de pessoas com deficiência 
no SENAI-SP” (Editora SENAI, 2012). Áreas de 
competência: Inclusão na Educação e no Trabalho.
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1) Corolla XEI  2.0 Flex  Automático 2013/2014, pintura sólida ou metálica, opcionais de série. A partir de R$ 63.381,80 a vista. Valor com isenção de IPI. 2) Hilux  SW4  4X2  5 lug. Flex  Automática 2013/2013, pintura 
sólida, opcionais de série. A partir de  R$ 94.090,32. Valor com isenção de IPI. 3) Étios Sedan 1.5 XLS Flex  2013/2013, pintura sólida, opcionais de série. A partir de R$ 34.962,95. Valor com isenção de IPI e ICMS
Crédito sujeito a aprovação. Promoção válida até o dia 30 de abril de 2013. A Grand Motors reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.

Cinto de segurança salva vidas.
AV. NAÇÕES UNIDAS, 22.413
(EM FRENTE AO SP MARKET / PARQUE DA XUXA)

(11) 5681-0029

TOYOTA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS,
SÓ NA GRAND MOTORS.

Cinto de segurança salva vidas.

LIGUE E AGENDE
UM TEST-DRIVE

PROGRAMA

DE INCLUSÃO

Corolla XEI 2.0 Flex 
Automático 20141 Hilux SW4 4X2 5 lugares

Flex  Automático 20133

Etios Sedan 1.5 XLS
Flex 20132

Corolla XEI 2.0 Flex 
Automático 2014
Corolla XEI 2.0 Flex 
Automático 20141 Hilux SW4 4X2 5 lugares

Flex  Automático 20133

AV. NAÇÕES UNIDAS, 22.413

• Assessoria para a documentação necessária 
   para obtenção de isenção de impostos;
• Planos especiais  de financiamento Banco Toyota;
• Parceiros especializados em adaptação veicular;
• Parceria com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;
• Atendimento domicilar;
• Plantão aos sábados; 
• Atendimento a não condutores com isenção total.
Consulte nossas condições comerciais 

Flex 2013

• Parceria com clínicas médicas credenciadas pelo Detran;

notas

Aparelhos auditivos estão 
cada vez menores

Com os avanços tecnológicos, as pes-
soas com problemas de audição têm 
à disposição aparelhos praticamente in-
visíveis aos olhos dos outros, com alta 
qualidade de som e que proporcionam 
a compreensão da fala nos primeiros 
momentos. Um dos mais recentes lança-
mentos no mercado brasileiro é o Claris 
Di da Telex Soluções Auditivas, considera-
do o menor aparelho auditivo do mundo. 
Seu encaixe dentro da orelha é muito 
confortável, o que permite ao usuário até 
“esquecer” que está usando um aparelho. 
Devido à sua localização na orelha, o Cla-
ris Di captura os sons da mesma forma 
que o ouvido faz normalmente, sem que 
ninguém perceba.  

Setor metalúrgico de Osasco/SP e região
preenche 82,4% das cotas

O resultado faz parte da 7ª pesquisa sobre presença de trabalhadores com 
deficiência no setor, realizada pelo sindicato da categoria e Gerência Regional do 
Trabalho e Emprego de Osasco/SP. O estudo verifica o índice de cumprimento 
da Lei de Cotas nos 12 municípios da base territorial do sindicato e foi apresen-
tado em fevereiro último, durante o 12º aniversário do Espaço da Cidadania e 
da atuação sistemática da entidade sindical em defesa do trabalho para essas 
pessoas. Os dados revelam que, das 952 vagas legais previstas pela Lei de Cotas 
(Lei 8.213/91) nas empresas do setor instaladas na região, 784 estavam ocu-
padas em 2012, o que corresponde a 82,4%. As 104 metalúrgicas da base do 
sindicato somam 29.732 trabalhadores. 
Segundo o vice-presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos, Carlos Aparício  
Clemente, em alguns setores o número 
de contratações já superou o número 
de vagas legais previstas, que varia de 
acordo com o número de funcionários. 
No setor automotivo são 308 vagas le-
gais e 332 contratados e, no setor de fundição, 24 funcionários contratados, 
enquanto a lei previa que fossem 14. Clemente reforçou que muitas empresas 
não se importam com o cumprimento da lei e “pagam para ver”, o que também 
acontecia em Osasco/SP, até que as primeiras multas começaram a acontecer, 
há 10 anos. A íntegra da pesquisa está disponível em www.ecidadania.org.br.
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48 sexualidade por Fabiano Puhlmann 

Atitudes que favorecem a inclusão 
afetiva da Pessoa com Deficiência

D
entro da especificidade de cada defici-
ência, existem algumas atitudes essen-
ciais, que devemos implementar quando 
vamos promover a inclusão afetiva da 
pessoa. 

Nas “deficiências físicas”, devemos estar atentos à 
acessibilidade arquitetônica e de mobiliário do lazer 
sexual adulto, à informação sobre tratamentos e me-
dicações para disfunções sexuais para as deficiências 
físicas que tenham alterações vasculares e neurológicas

A sexualidade não está mais restrita aos tratamentos 
de disfunções sexuais, até porque 100% das pessoas 
com deficiência física têm condições de viver uma 
sexualidade normal. O fantasma da ereção masculina 
nos lesados medulares e alguns outros casos de aci-
dente vasculares, foi vencido pelos avanços da urologia 
moderna. 

Mas, geralmente não é o caráter físico o grande 
impeditivo para que relações íntimas aconteçam, mas 
sim os fatores de natureza psicológica, as emoções e 
sentimentos ligados à própria deficiência, à autoimagem 
e a identidade.

Hoje podemos afirmar que somente quem está em 
uma fase mais introvertida e depressiva não está viven-
do uma sexualidade inclusiva. 

As barreiras imaginárias ainda são os maiores limita-
dores, mas a pressão da sociedade se inverteu: no co-
meço a pessoa com deficiência física vivia em exclusão 
social, depois motivado por profissionais conscientes, 
veio a integração social, agora estamos vivendo a era da 
busca da qualidade de vida afetiva e sexual para todos.

Na “deficiência auditiva”, a educação e terapia sexual 
devem ser realizada em LIBRAS, seja através da forma-
ção do profissional de educação e saúde nesta segunda 
língua brasileira, seja na contratação de interpretes de LI-
BRAS e, neste caso, é também recomendada a formação 
dos intérpretes em educação sexual. Para implementar 
a comunicação sobre os inúmeros detalhes da vivência 
sexual e afetiva, é necessária a criação e divulgação de 
sinais sobre sexualidade em LIBRAS. A pessoa com de-
ficiência auditiva precisa receber informação atualizada 
sobre sexualidade. 

Pessoas com deficiência auditiva que foram adequa-
damente estimuladas no período de desenvolvimento, 
vão lidar com a sexualidade com maior facilidade e 
podem estabelecer relacionamentos duradouros de 

namoro e casamento, podem aprender sobre métodos anti-
conceptivos e de prevenção de doenças sexualmente trans-
missíveis, podendo ter uma vida afetiva rica em experiências. 

A pessoa com “deficiência visual” deve ser estimulada a 
desenvolver suas habilidades perceptivas (olfato, paladar, 
tato, audição, propriocepção) a serviço da vivência afetivo 
sexual. Necessitam de informação impressa em Braille ou 
em formato digital (usuários de sintetizadores de voz - Jaws, 
virtual vision, dosvox) sobre sexualidade. Edição de áudio 
livros sobre educação sexual e sobre contos eróticos. 

A criança cega que for bem estimulada para ter autonomia, 
para ver todo seu corpo como seu patrimônio, sem zonas 
proibidas e tiver boa informação sobre o funcionamento do 
mesmo, chegara à adolescência com capacidade para lidar 
com os desafios afetivo-sexuais da juventude.

A deficiência visual em si não altera a sexualidade, nem 
exacerba sua manifestação, nem impede sua vivência. A 
sexualidade do deficiente visual está diretamente ligada à 
sua abertura para viver o enamoramento, a paixão e o amor.  

A pessoa com deficiência visual que perdeu a visão como 
adulta, tem mais facilidade para se adaptar à sexualidade sem 
a visão, sabem utilizar o toque para conhecer os potenciais 
parceiros, o dialogo e as carícias para embalar, e no caso de 
terem experiências sexuais prévias, lidar com o ato sexual 
com nível de ansiedade adequado. Mesmo casais cegos, que 
perderam a visão adultos, não relatam dificuldades com a 
sexualidade, podem ter de lidar com problemas sexuais como 
qualquer pessoa, mas sem grandes dificuldades. 

A pessoa com deficiência visual não tem, por causa da de-
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Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Fabiano Puhlmann Di Girolamo é psicólogo 
formado pela Universidade São Marcos; psicote-
rapeuta especialista em Psicologia Hospitalar da 
Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP; 
especialista em Sexualidade Humana pelo Instituto 
H. Ellis; especialista em Integração de Pessoas 
com Deficiências pela Universidade Salamanca, 
Espanha; especialista em Reabilitação pela Secre-
taria de Saúde do Estado de São Paulo; educador 
sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade 
Humana e Faculdade de Medicina do ABC; MBA 
em gestão para entidades do Terceiro Setor pelo 
IGESC/FEA; membro do corpo docente do Curso 
de Pós-Graduação da SBRASH; atuação reconhe-
cida nas áreas de Acessibilidade, Tecnologias de 
Apoio e inclusão.

sexualidade nota

Prêmio – Dia Internacional da Mulher
Há exatamente 28 anos, a jornalista Zildetti Montiel rea-

liza em São Paulo o importante Prêmio – Dia Internacional 
da Mulher. As homenageadas são mulheres de destaque, 
com trabalhos significativos e que engrandecem a nação 
brasileira. Na edição deste ano, uma das homenageadas foi 
a fotógrafa e empresária Kica de Castro, que desde 2007, 
tem uma agência de modelos exclusiva para profissionais 
com alguma deficiência, e vem valorizando as PcD por sua 
beleza e capacidade para atuar no “mercado ditador” da 
moda. Para esse evento, foi organizada uma mini-exposição 
fotográfica, ou seja, 5 fotos representaram os anos de tra-
balho de Kica, onde ficou mais que provado que beleza 
e deficiência não são palavras opostas. As modelos das 5 
fotos foram: Carolina Vieira - modelo com paraplegia; Rayane 
Landim - modelo com paralisia cerebral; Priscila Menucci - 
atriz e modelo com nanismo; Marcia Gori juntamente com o 
modelo negro sem deficiência Faraoni Fontes - valorizando a 
questão da sexualidade; Caroline Marques - modelo com 
paraplegia; a modelo transexual Ariadna Arantes (ex-BBB) 
e a modelo negra internacional Karina Brito representando 
a campanha “Brasaimara vs Preconceito”. A mini-exposição 
ficou com “gostinho de quero mais”, e as pessoas presentes 
foram convidadas a conferirem a exposição “Vidas em Cenas” 
(www.imagemeinclusao.com.br), que em abril vai estar na 
feira Reatech. No discurso de apresentação, também foi 
mencionado a importância das parcerias para um trabalho 
completo de inclusão da pessoa com deficiência. A moda 
inclusiva vem ganhando destaque com a estilista Cândida 
Cirino e a marca Fator Brasil, que sempre veste a modelo e 
atriz Priscila Menucci, que acompanhou Kica de Castro nessa 
merecida homenagem.

ficiência, nenhuma alteração em sua fisiologia e anatomia 
sexuais, durante suas vivências de enamoramento, paixão 
e amor, irá experimentar as mesmas fases do ato sexual 
normal, desejo, excitação, orgasmo e resolução, utilizará 
o recurso das fantasias eróticas que podem ter ou não 
imagens visuais dependendo do estímulo gerador, estí-
mulos auditivos, olfativos táteis e gustativos, podem estar 
potencializados devido à intensa utilização adaptativa. 

A pessoa com “deficiência intelectual” necessita que 
os pais, os educadores e os terapeutas sexuais utilizem 
mediações pedagógicas para educação sexual, indiquem 
acessórios e recursos sexuais para masturbação daqueles 
que não conseguem ter relacionamentos. E principalmen-
te, o fomento de uma rede de apoios para o relaciona-
mento afetivo sexual.

Já existem pessoas com deficiência intelectual que 
tem capacidade suficiente de adaptação ao meio para 
estarem casados e vivendo muito bem. Mas, mesmo 
com restrições, a sexualidade é vivida na deficiência 
intelectual com grau variado,  dependendo em grande 
parte, dos apoios à uma sexualidade saudável e o olhar 
responsável de pais e profissionais.

É uma população que enfrenta a polêmica constante 
em relação às fronteiras de seus direitos ao exercício de 
uma vida afetiva-sexual.

As pessoas com deficiência hoje estão vivendo todas 
as fases da Inclusão Afetiva: enamoramento, paixão e 
amor. O amor inclusivo é uma realidade, e é cada vez 
maior o número de relacionamentos e casamentos in-
clusivos.

Contraste de uma mesma cor, nuance de uma mesma 
música, a diversidade está presente sempre em cada 
movimento individual em busca da realização afetiva e 
sexual de pessoas com e sem deficiências, que vivendo 
as etapas de cada relacionamento acabam conhecendo 
um pouco mais de si mesmas, de seus corpos e de 
suas almas.   
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Musicografia Braille é opção 
em conservatório paulista !

D
e acordo com Antonio Tava-
res Ribeiro, assessor peda-
gógico, o Conservatório de 
Tatuí/SP se divide em vários 
prédios, alguns mais moder-

nos e outros bem antigos. “Esses últimos, 
em geral, não possuem acessibilidade ple-
na. No entanto, a maioria das salas de aula, 
o teatro, o auditório, a biblioteca, a secretaria 
escolar e grande parte do setor administra-
tivo são acessíveis. É importante frisar que, 
apesar de uma ou outra dificuldade, hoje 
está assegurado o acesso às aulas de todos 
os instrumentos”, garante o assessor.

Um dos atrativos do conservatório para 
pessoas com deficiência visual é ser uma 
das poucas escolas no país a oferecer o 
curso de Musicografia Braille, a primeira no 
estado de São Paulo. O curso começou em 
2007, mas mesmo antes, desde a década 
de 70, alunos cegos eram recebidos no 
local e uma professora, já falecida, Mada-
lena Cubas, auxiliava na aprendizagem. Os 
interessados faziam as aulas de instrumento 
gravando e aprendiam baseados em tais 
gravações.

Com o curso específico, os alunos po-
dem ler as partituras em Braille, há inclusive 
a disponibilização de uma máquina própria. 
O inventor da escrita para cegos, Louis Brail-

le (1809-1852), estendeu tal sistema à área 
musical, que depois foi sendo aperfeiçoado. 
Ele mesmo era pianista e organista. 

A Musicografia Braille possui algumas 
características de escrita especiais, que a 
diferenciam da partitura tradicional, como 
conta a professora Karla Cremonez Gam-
barotto: “a escrita visual utiliza a pauta para 
se escrever música e esta permite uma 
leitura horizontal e vertical das notas que 
soam simultaneamente e também de ins-
trumentos polifônicos (várias vozes) como: 
o piano, órgão, violão, entre outros. Já nos 
códigos musicográficos, não há a necessida-
de da existência das claves que indicam as 
notas musicais e nem da pauta indicando 
a altura destas. Assim, já existem os sinais 
específicos para cada nota e figuras musi-
cais e altura, usam-se os ‘sinais de oitavas’, 
característicos da Musicografia Braille”. 
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O Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”, na cidade de Tatuí/SP, 
forma músicos, lutiês, técnicos em áreas de artes cênicas e atores, além de capacitar

e reciclar alunos nas áreas de Educação Musical e Educação Teatral...
A professora explica que, devido a essas 

regras dos sinais de oitavas existente na 
Musicografia, os alunos cegos precisam 
ter um conhecimento prévio de alguns 
conceitos teóricos musicais, bem como 
solfejo, diferentemente dos estudantes que 
não possuem deficiência visual. “Isso não 
dificulta a integração e inclusão numa sala 
regular de música”, garante Karla. 

O trabalho desenvolvido foi reconheci-
do: a Associação de Amigos do Conserva-
tório de Tatuí, organização social contratada 
pela Secretaria de Estado de Cultura para 
gerir a escola, ganhou menção honrosa em 
2010 no Prêmio Governo do Estado de São 
Paulo – Ações Inclusivas para Pessoas com 
Deficiência, concedido pela Secretaria de 
Estado dos Diretos da Pessoa com Defici-
ência, em função das ações realizadas pela 
entidade na escola.

Os alunos
Atualmente, o curso tem seis alunos e 

uma formada, Manuela T. Ferreira, de São 
José dos Campos/SP, que se formou tam-
bém no curso de Teclado MBP/Jazz. Além 
das especificidades dos pontos musicográ-
ficos, estudam teoria musical e percepção 
auditiva. Realizam ainda aulas com profes-
sores de instrumentos. Os cursos escolhi-
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CONADE tem
novo presidente

O 
CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência tem novo presidente para o biênio 2013-2015. 
O eleito, em 21 de fevereiro, foi o também secretário 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, Antonio José Ferreira, da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR).
Órgão de controle social, o CONADE acompanha e avalia o desenvol-

vimento da política nacional para inclusão das pessoas com deficiência. 
Sociedade civil e governo se revezam na presidência a cada biênio. Ferreira substitui Moisés 
Bauer Luiz, representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB). O conselho 
possui ainda em sua estrutura as comissões permanente e temática e é composto por 19 
representantes de órgãos governamentais e 19 de organizações da sociedade civil.

Para a vice-presidência foi eleita a representante da Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi, Ester Alves Pacheco Henriques. A comissão permanente será composta pelo 
presidente, a vice-presidente e pelos coordenadores: Raimundo Nonato (Políticas Públicas 
- CPP); Janilton Lima (Comunicação Social - CCS); Waldir Macieira (Acompanhamento, 
Elaboração e Análise de Atos Normativos - CAN); Naira Rodrigues (Articulação de Conse-
lhos - CAC); e Carmen Lúcia (Orçamento e Finanças - COF). As Comissões Temáticas são 
assessoradas por profissionais de áreas afins, e convidados de notório saber. 

“O grande desafio é continuarmos trabalhando, para que a sociedade brasileira com-
preenda a pessoa com deficiência como cidadã, com direitos. Uma pessoa que não é 
digna de piedade, mas sim alguém que necessita de oportunidades”, declarou o novo 
presidente à Agência Brasil. Ferreira destacou a intenção de aprofundar o debate sobre 
as principais questões que afetam as pessoas com deficiência, assim como promover o 
constante aprimoramento das formas de controle social e de fortalecimento da política 
nacional que, segundo ele, ainda precisa de muitos avanços.

Centrais de Interpretação de Libras chegam aos estados
O Distrito Federal e 24 estados receberam os núcleos que visam garantir atendimento 

de qualidade a pessoas com deficiência auditiva por meio de serviços de tradução e inter-
pretação, além de facilitar o acesso a serviços públicos. A solenidade de entrega e assinatura 
do termo de doação pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República foi 
realizada em Brasília/DF, em fevereiro, para início de funcionamento em 120 dias. A central 
terá computadores, serviço de comunicação por imagem e som, equipamento de telefonia 
e um veículo para atendimento no local. Para que a CIL funcione de forma adequada, cada 
estado deverá disponibilizar pessoal habilitado em Libras, espaço físico para colocação do 
mobiliário, com no mínimo de 40 metros quadrados, materiais de escritório, um motorista, 
recursos periódicos para manutenção e abastecimento do veículo, entre outros itens. “A 
central faz o atendimento virtual, por meio de chat de comunicação, em que o intérprete 
se comunica com o surdo à distância, e também agenda atendimentos em saúde, como 
consultas médicas, atendimento jurídico e alguns serviços como o bancário”, explicou  o 
secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antonio José Ferreira.

Os estados poderão fazer parcerias com municípios e universidades para colocar as 
centrais em funcionamento. O governo federal fará o monitoramento e o acompanhamento 
dessas ações para ver se, de fato, estão atendendo os objetivos. Para o próximo ano, mais 
27 centrais devem ser entregues.

dos são teclado, 
canto, guitarra e 
bateria. Também 
participam de dis-
ciplinas junto com 
os demais alunos, 
como história da 

música, harmonia e repertório, entre outras.
Essa ponte entre o curso de Musicografia 

Braille, o curso de instrumento e as demais 
disciplinas estudadas se faz com as trans-
crições do material a tinta para o Braille, e 
as adaptações e explicações necessárias do 
conteúdo ao aluno com deficiência. “O con-
servatório oferece as mesmas oportunida-
des para a profissionalização desses alunos 
na área da música, gratuitamente”, conta a 
professora. Há uma bolsa-oficio ao curso 
de Musicografia, como aos demais cursos, 
onde o aluno passa por um processo de 
seleção e recebe um valor mensal durante 
o ano letivo, como é o caso de Alan da Silva. 
A aluna Mayara Rios é Bolsista Performance, 
como cantora no grupo profissional Jazz 
Combo, onde também recebe uma bolsa.

Luiz Henrique Kichel, o Luidi, faz o curso 
de Musicografia Braille em conjunto com 
com bateria MPB/Jazz desde o primeiro 
semestre de 2012. “Ingressei no Conser-
vatório visando aperfeiçoar minhas habili-
dades como músico. Em 2009 tive a opor-
tunidade de cursar música, bacharelado 
em percussão, mas por sempre ter sentido 
uma atração muito forte pela bateria, resolvi 
trancar a faculdade e partir para Tatuí/SP”, 
conta o aluno. Ele também gosta muito de 
percussão popular, como: pandeiro, conga, 
timbal, cajon e pretende se dedicar também 
a isso no futuro. “Gosto muito das aulas no 
conservatório. Estamos sempre respirando 
música, de uma forma ou de outra. Falando 
especificamente das aulas de Musicografia 
Braille, creio serem indispensáveis para uma 
formação de qualidade para os músicos ce-
gos e as aulas aqui proporcionam isso, tanto 
as coletivas quanto individuais”, finaliza.

O próximo período de inscrição para o 
conservatório se dará ao final deste semes-
tre para o início das aulas no próximo, já que 
os cursos são semestrais. Porém, nem sem-
pre há vagas disponíveis. Mais informações:  
www.conservatoriodetaui.org.br.
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56 espaço aberto por Alex Garcia

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

Quero enxergar o mundo de frente !

C
olegas... em mais de 2 anos dessa coluna “Espaço 
Aberto”, nunca fiz isso, mas agora é necessário. 
Todos sabem de minhas atuações junto às pes-
soas com deficiência graves. Muitas vezes estive 
de mãos amarradas como quando fui chamado 

à uma Casa Lar de Cegos Idosos para conhecer uma mulher 
de 40 anos que acabara de ficar totalmente surdocega em 
decorrência de complicações renais. Ela estava na cama. Ten-
tei me comunicar com ela escrevendo as letras na palma de 
sua mão. Ao escrever o nome dela, compreendeu e repetiu 
corretamente. Ao escrever o meu nome – Alex - ela disse: 
Rafael ! Rafael ? 

Passei um dia com ela e parecia não compreender a co-
municação que estava tentando desenvolver. Então descobri 
que ela era analfabeta. Claro, não compreendia o sistema de 
comunicação que eu estava tentando. E o Rafael ? Quem era 
Rafael ? Entendi então que Rafael era o nome do filho dela 
que tanto amava. E que ela não pode mais enxergar, escutar, 
tocar, abraçar... mas, ela sabia que Rafael existia. Infelizmente, 
quando fui colocar em prática outra forma de comunicação e 
estruturar o meio em que estava, ela partiu. 

Acabo de fazer esta introdução para entrar no caso de “Br”... 
o “pequeno” homem que conheci na cidade de Mariana/MG, 
em 2012, e que “enxerga o mundo de costas”. Ele tem 23 
anos. Filho de mãe com deficiência intelectual e pai ignorado. 
A mãe de “Br” foi criada por um casal que a expulsou de casa 
logo que ele nasceu. No primeiro momento, a mesma não 
aceitou entregar o bebê para adoção e voltou a viver com 
sua mãe biológica, que também era pessoa com deficiência. 

Devido à deficiência intelectual da mãe de “Br”, o mesmo 
passou a sofrer constantes maus tratos, pois sua mãe pe-
rambulava pelas ruas, colocando-o muitas vezes em situação 
de risco: jogava-o no chão; batia em seu rosto com chinelo 
e outras situações violentas para demonstrar às pessoas que 
sabia fazê-lo “chorar”... 

Assim, já nos primeiros meses de vida, “Br” foi adotado 
pela família que até hoje cuida dele. Durante os primeiros 
meses de vida houve várias intervenções médicas e as pri-
meiras diferenças no desenvolvimento de “Br” já se fizeram 
notar. Em 1991, “Br” passou a frequentar a Comunidade da 
Figueira, em Mariana/MG. 

Ele apresenta diagnóstico de Paralisia Cerebral com severas 
deformidades na coluna vertebral, o que dificulta seu posicio-
namento na cadeira de rodas. Ele muda constantemente, e 
sozinho, sua posição na cadeira, virando-se abruptamente com 
risco de se machucar. Demonstra membros superiores fortes 
e membros inferiores atrofiados. Não fala e não atende a co-
mandos verbais, porém, atualmente vem sutilmente revelando 
discreta interação com as pessoas através do riso. Não gosta de 

ser tocado, nem de ouvir sons altos, apresenta comportamento 
de autoflagelação desde pequeno. E é incontinente. 

Quando conheci “Br”, observei de imediato que ele está de 
costas para o mundo, ou seja, pelas deformidades na coluna 
está impossibilitado de sentar adequadamente, necessitando 
de cadeiras de rodas adaptada a ele. Verdadeiramente me 
comovi com a situação de “Br” e decidi, junto com a direção 
e profissionais da Comunidade da Figueira, mover esforços e 
solicitar apoio de empresas, especialistas e autoridades na área, 
para que “Br” possa, quem sabe, ter uma cadeira especial. Uma 
cadeira de rodas adaptada a realidade e necessidade dele, que 
com certeza pode trazer maior conforto e amenizar a evolução 
prognóstica do quadro em que se encontra. Sei que não tenho 
“mango mágico” para mudar o mundo, mas também sei que 
fui “talhado” na adversidade e em pé enfrentei duras tempes-
tades, assim, contando com a sensibilidade e generosidade de 
todos, esperamos poder colaborar para que “Br” possa enxergar 
o mundo de frente ! 

A coordenadora da Comunidade da Figueira, Neuza Elena, 
está à disposição no e-mail: comunidade.figueira@yahoo.com.br 

Quem sabe, você que está lendo este “espaço aberto”, não se 
comova como eu com a história do pequeno, porém grande “Br” ?

Saúde e Paz a todos e todas...  e até a próxima !





58 mais eficiente acontecendopor Samara Del Monte

Lugar de 
aprender

Uma polêmica está no ar: pais tiram seus filhos 
da escola para ensinar-lhes em casa. Já pensou 
se todos os pais de alunos com deficiência, por 
exemplo, pensarem assim também ? 

Lucinda Lopes, diretora de escola regular em 
São Paulo teve que lidar com a decisão de uma família de tirar 
a filha da escola. “Descobrimos que uma aluna tinha problema 
de audição ainda na pré-escola. Os pais não haviam percebido, 
só achavam que ela era tímida demais. Depois de muito con-
versar, resolveram fazer o teste na menina”, conta. Resultado 
positivo no teste, porém negativo para a história: a mãe tirou a 
criança da escola.

Essa mãe tirou mais do que o direito dessa criança de ir à 
escola, tirou também o direito de fazer amizades, de se desen-
volver, de se mostrar para o mundo. A escola é fundamental 
não só no aprendizado, mas também no desenvolvimento 
social da criança.

Norma Munhoz é professora de alunos com paralisia cerebral 
há mais de 30 anos. Segundo ela, a família tem uma grande 
parcela no desenvolvimento da criança, mas só ela não basta. 
“A criança deve desde cedo ser estimulada, porém é o professor 
que deve se sensibilizar no processo de aprendizagem, defi-
nindo os métodos e estratégias que facilitarão e promoverão o 
conhecimento”, afirma.

Ou seja, é a escola quem possui mais ferramentas para 
buscar recursos que auxiliem no desenvolvimento do aluno e 
esses recursos não estão apenas dentro das quatro paredes da 
sala de aula. Chrystyanne Simões, professora de educação física 
adaptada, explica a importância da atividade física na escola: “as 
aulas de educação física contribuem muito para a autoestima, 
melhora motora, qualidade de vida e, inclusive, desenvolvimento 
intelectual, já que trabalha com a concentração”.

Mesmo com todos os problemas que ainda envolvem a 
inclusão escolar, ela ainda é a melhor opção. É na escola que 
todos os alunos, com e sem deficiência, vão aprender a conviver 
com as diferenças. É na escola que os alunos têm garantido 
sua cidadania.

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

escola ou em casa?

Daniel Cordeiro toma 
posse no CEDEF em 

Fortaleza/CE

No dia último dia 25 de janeiro de 2013, às 
14h, a Secretaria da Justiça e Cidadania 
do Estado do Ceará realizou a posse do 
novo Presidente do Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– CEDEF. Trata-se de Daniel Melo de Cordeiro, analista 
judiciário, bacharel em Direito e especialista em direito 
constitucional, químico industrial e conhecido em todo 
o Brasil por ser ele o autor da Agenda Portadora de 
Eficiência. As agendas de Daniel rodam o país inteiro 
há mais de uma década e são unanimidade entre as 
pessoas com deficiência e de quem trabalha e batalha 
pela causa em nosso país. 

A vice-presidente do CEDEF é Márcia Maria de Me-
deiros Dutra, assistente social e funcionária da Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS. O evento 
contou com a presença da palestrante Dra. Maryáh da 
Penhã, Cromocientista da cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

O presidente ao ser empossado, entende que os con-
selhos de direitos de qualquer segmento social devem 
ter o seu papel bem definido perante a sociedade e que 
a sua visibilidade seja a melhor possível, apoiada pelos 
governos e imprensa, afim de que sejam um instrumento 
de interlocução entre a sociedade civil e poder público 
para atender os anseios e demandas das populações 
mais desassistidas da sociedade em geral, propiciando 
uma equiparação de oportunidades para a diversidade 
humana.

Daniel é um batalhador pela causa e o direito da 
pessoa com deficiência, e o seu trabalho com a agenda 
é reconhecido e respeitado, tendo sido premiado e ho-
menageado em vários oportunidades. Que à frente do 
CEDEF, ele possa como presidente, colocar em prática 
toda sua experiência, força de vontade e conhecimento, 
levando às pessoas com deficiência do Ceará mais con-
quistas, respeito e uma melhor qualidade de vida.
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Chegou novamente o momento de você, do Setor de Reabilitação de Pessoas 
com Deficiências, votar  nas  suas  marcas  preferidas, estimular o  seu setor a 
ser cada vez mais profissional e ainda concorrer a vários prêmios!

Vote na sua marca
 preferida e concorra a:

- 1 Notebook
- 1 Home Theater (com 
      
- 1 Smartphone

PARA VOTAR E CONCORRER É MUITO SIMPLES:

Participe! O seu voto é fundamental para estimular as empresas do seu setor a
serem cada vez mais profissionais.

Realização Apoio Mídia Participante

O Prêmio Marca Brasil é uma das mais importantes premiações  multissetoriais do país,
que ao  longo dos  seus 14  anos de  história  apurou  aproximadamente 442.000  votos 
decorrentes  de  587  categorias  e  26  setores  econômicos,  laureando  cerca  de  679
marcas.

TRIO INTERNATIONAL DISTINCTION

Veja regulamento no site

Fotos m
eram

ente ilustrativas

4

2- Em seguida clique no link do cupom de votação do SETOR DE REABILITAÇÃO
    DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  e  escreva  no  box de cada categoria  o nome 
    de uma empresa ou de uma marca de produto de sua preferência.

PRÊMIO MARCA BRASIL
Edição

3- Ao enviar o seu cupom preenchido até o dia 31/05/2013, você já estará concorrendo!

Vote no site: www.premiomarcabrasil.com.br

1- Acesse o site: www.premiomarcabrasil.com.br

aparelho de DVD)



1

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

1 a

Chegou novamente o momento de você, do Setor de Reabilitação de Pessoas 
com Deficiências, votar  nas  suas  marcas  preferidas, estimular o  seu setor a 
ser cada vez mais profissional e ainda concorrer a vários prêmios!

Vote na sua marca
 preferida e concorra a:

- 1 Notebook
- 1 Home Theater (com 
      
- 1 Smartphone

PARA VOTAR E CONCORRER É MUITO SIMPLES:

Participe! O seu voto é fundamental para estimular as empresas do seu setor a
serem cada vez mais profissionais.

Realização Apoio Mídia Participante

O Prêmio Marca Brasil é uma das mais importantes premiações  multissetoriais do país,
que ao  longo dos  seus 14  anos de  história  apurou  aproximadamente 442.000  votos 
decorrentes  de  587  categorias  e  26  setores  econômicos,  laureando  cerca  de  679
marcas.

TRIO INTERNATIONAL DISTINCTION

Veja regulamento no site

Fotos m
eram

ente ilustrativas

4

2- Em seguida clique no link do cupom de votação do SETOR DE REABILITAÇÃO
    DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  e  escreva  no  box de cada categoria  o nome 
    de uma empresa ou de uma marca de produto de sua preferência.

PRÊMIO MARCA BRASIL
Edição

3- Ao enviar o seu cupom preenchido até o dia 31/05/2013, você já estará concorrendo!

Vote no site: www.premiomarcabrasil.com.br

1- Acesse o site: www.premiomarcabrasil.com.br

aparelho de DVD)



60 evento por Angela Ferreira

O sucesso do Fashion Inclusivo !!!

O 
Fashion Inclusivo é um 
projeto que visa inclu-
são através da moda e 
surgiu em 2010, com 
um modesto desfile no 

shopping de Sobradinho, cidade-satélite 
de Brasília/DF, e realizado somente para 
familiares e amigos dos envolvidos. Na 
época, procuramos apoio e parcerias 

de lojistas, empresas e amigos. Espe-
rávamos um público de 200 pessoas 
e no desfile esse número foi triplicado. 
Um grande sucesso, para todos os en-
volvidos !

Após o primeiro evento fomos convi-
dados para um segundo desfile na Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal, e 
desde então, os convites não param de 

chegar.  As crianças ficaram conhecidas, 
viraram estrelas !

Do projeto participam crianças e jo-
vens com faixa etária entre 2 a 22 anos, 
com Síndrome de Down, paralisia ce-
rebral, baixa visão, cegueira profunda e 
autismo. A maioria oriunda de famílias de 
baixa renda. Os modelos são crianças e 
adolescentes de escolas públicas de todo 
o Distrito Federal, que estão fazendo a 
diferença na Inclusão.

O projeto Fashion Inclusivo 
têm como propostas:

• Despertar sobre questões que en-
volvam estilo, elegância e moda, con-
templando também as necessidades 
das pessoas com deficiência; 

• Sensibilizar sobre a importância dos 
aspectos de auto-cuidado, vestuário, cria-
ção de estilos e suas adequações nas 
relações sociais; 

• Compartilhar conhecimentos sobre o 
tema deficiência e desmistificar questões 
relativas à mesma; 

• Ampliar a visão e, consequentemen-
te, a atuação dos parceiros e colabo-

Yasmin Rodrigues, 4 anos Érika Bernardi, 10  anos Rodrigo Faris, 10  anos



evento

radores do evento, sobre o potencial 
consumo da população com deficiência,  
criando oportunidades de novos negó-
cios pautados na responsabilidade social, 
por intermédio de produtos acessíveis 
a todos;

• Na medida do possível, levar os mode-
los do projeto ao mercado profissional, seja 
pela fotografia ou pelo mundo da moda.

Marina Anchises, 22 anos

Grupo após o desfile na Estação Central do Metrô, em Brasília/DF

Giovanna, 3 anos e 7 meses

O Fashion Inclusivo chama a atenção 
de lojistas e pessoas com ou sem defici-
ência para as necessidades de consumo 
de todos os públicos. Ao contrário de um 
tratamento assistencialista, as pessoas 
com deficiência, a cada dia, conquistam 
mais espaços no mercado de trabalho. 
Querem ser aceitas e tratadas como cida-
dãs, incluindo aí, o direito de escolherem 
as próprias roupas, terem estilo próprio, 
escolherem os locais onde possam fazer 
suas compras, o restaurante, o barzinho 
que pretendem frequentar, e até mesmo 
o transporte ideal para suas locomoções 
diárias.

O projeto foi patenteado em parceira 
com Roberta Andrade, responsável pela 
maquiagem e penteados, nossa coor-
denadora geral de produção. Dos vários 
objetivos do projeto, um deles se con-
cretizou: a autoestima das crianças ficou 
elevadíssima, afetando gradativamente 
a vida acadêmica e social das mesmas. 
As famílias começaram a acreditar no 
potencial de seus filhos. SÃO TODOS 
CAPAZES !!! 

A cada desfile temos mostrado para 
a sociedade que as limitações não im-
pedem a demonstração de roupas, cal-
çados, jóias, maquiagem, penteados... 
Porque não ? Porque acreditamos em 
uma inclusão total e real, em todos os 
segmentos da sociedade.

Xô ao preconceito da sociedade ! Xô 
ao preconceito no mundo da moda !!!

O Fashion Inclusivo teve uma agen-
da cheia de compromissos em 2012, 
com participação em eventos signi-
ficativos, dentre eles, a abertura do 
Capital Fashion Week em Brasília/DF 
e o Festival Internacional das Cataratas, 
em Foz do Iguaçu/PR. E fechamos o 
ano com vários convites para o ano 
de 2013.

Acreditamos que este ano será o 
ano de consolidação e reconhecimen-
to no mercado da moda do Brasil, e 
de outras instituições que estão per-
cebendo o quanto essas pessoas são 
talentosas e capazes, mesmo com 
suas limitações. Nosso projeto é um 
projeto de luta, de superação e de 
esperança. Percebemos a vitória pelo 
sorriso das crianças, dos pais e de to-
dos os participantes.

Angela Ferreira é professora da 
Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, e a idealizadora do Fashion 
Inclusivo. Informações: fashioninclu-
sivo.blogspot.com
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nota

A quinta edição da 
AGENDA DAS MULHE-
RES BRASILEIRAS - 
AMUBRASIL, neste ano 
já teve a oportunidade 
de promover dois lan-
çamentos com a par-
ticipação de mulheres 
guerreiras, que relatam 
suas histórias de vida e 
mostram como conse-
guiram dar a volta por 
cima com muita deter-
minação, quando o as-

sunto foi recomeçar e lutar pelos sonhos e projetos de vida.
Mulheres criativas, ousadas e solidárias que colocam a coragem no 

seu dia a dia, com a marca da solidariedade e a eterna capacidade 
de cuidar. Mulheres Brasileiras, damas, irmãs, fraternas, acolhedoras, que 
com os seus “cuidados” são capazes de cuidar da família, dos filhos, do 
marido, do bairro, da cidade e do país. Deixam por onde passam, um 
legado de esperança com as mensagens e exemplos que fazem de suas 
vidas uma grande vitória. Os lançamentos foram feitos no Rio de Janeiro/
RJ com homenagem para Deborah Prates, em Goiânia/GO com muitas 
mulheres que fazem a diferença na sociedade. Durante o mês de abril 
será apresentado o projeto em mais 3 estados da Federação: Roraima 
(19 de abril);  Rio Grande do Norte ( 27 de abril ) e Alagoas ( 30 de 
abril em homenagem ao Dia Nacional da Mulher).

No dia 9 de março, em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
no plenário da Câmara Municipal de São Paulo,  com o apoio do Vereador 
Laércio Benko (PHS), mulheres que desempenharam relevantes trabalhos 
para o bem comum da capital paulista foram lembradas. Uma delas foi a 
atriz e modelo com nanismo Priscila Menucci, a palestrante de sexualidade 
e colunista sobre “mulher” da Revista Reação, Márcia Gori e a fotógrafa e 
empresária Kica de Castro, que apresentou uma mini exposição dos traba-
lhos realizados por sua agência, mostrando inclusão, beleza e o potencial 
das pessoas com deficiência, também foram lembradas. Imagens das 
modelos: Carolina Vieira, Rayane Landim, Caroline Marques com Ariadna 
Arantes e Karina Brito (foto da campanha “Brasaimara vs preconceito”, 
Priscila Menucci e Marcia Gori com o modelo Faraoni Fontes), foram 
apresentadas. Marcia e Kica, devido aos compromissos, não puderam 
estar presentes, e foram representadas pela talentosa Priscila Menucci.

A AMUBRASIL é um canal de comunicação com as mulheres e, a 
cada lançamento realizado, temos a certeza de uma coisa: a nossa missão 
está sendo cumprida, na medida em que podemos valorizar a mulher e 
colaborarmos para a integração dessas guerreiras, que podem mudar o 
rumo de muitas histórias com seu olhar generoso, para compensar assim, 
tantas injustiças que vivenciamos no dia a dia. 

Avante Mulheres Brasileiras ! Continuem com suas lutas sem medo 
e com amor à causa.

Os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, foram 
cenário para a sessão de fotos da campanha “Bra-
saimara Vs Preconceito”. As modelos escolhidas a 
dedo para esse importante passo, no mundo da 
moda, foram: a ex-bbb Ariadna Arantes, a modelo 
internacional Karina Brito e a  modelo cadeirante 
Caroline Marques, que inclusive já desfilou no 
SPFW. Apoiada por nomes como Sabrina Sato e 
Adriane Galisteu, a campanha propõe o desenvolvi-
mento da educação em resposta à intolerância. Os 
cliques foram feitos pela fotógrafa Kica de Castro, 
dona da maior agência de modelos com deficiência 
da América Latina e com ampla experiência em 
lançar modelos com deficiência no mundo fashion. 

Gabriele Benedetti, presidente e fundador da 
Brasaimara, acompanhou o shooting e falou sobre 
a campanha. “Ainda são muito fortes no Brasil o 
racismo, a homofobia, a intolerância com os defi-
cientes. Através da moda, uma mensagem social 
pode virar uma tendência. As diferenças têm de ser 
motivo de orgulho porque quem está acostumado 
viver na dificuldade desenvolve uma força de es-
pirito incrível e quem tem essa força pode mudar 
o mundo”, declarou. Kica de Castro, complementa 
afirmando que essa campanha  é apenas o come-
ço, que muitas outras ações contra o preconceito 
estão por vir, “ 2013 apenas começou”, comentou 
entre risos e muitos cliques. 

As modelos usaram peças da Limited Edition 
2013 da Brasaimara, marca italiana que une as 
cores e as estampas brasileiras à elegância e aos 
detalhes da alta costura italiana.

AMUBRASIL Brasaimara Vs Preconceito

Fotos:  M
arcos Antonio Souza
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12 anos de encontros e negócios !!!
A maior do país e uma das maiores do gênero no mundo, abre as portas

de 18 a 21 de abril no Pavilhão de Exposição Imigrantes, na capital paulista...

A 
12ª REATECH - Feira Internacional de Tecnologias 
em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, tem 
uma estimativa de atrair aproximadamente 50 mil 
visitantes. Em uma área de 
35 mil m², estarão cerca de 

300 expositores, inclusive participantes da 
Argentina, Estados Unidos, Taiwan e Itália. 
“Temos alguns expositores pela primeira vez 
na feira e são poucos os que não retorna-
ram, ou por estratégia da empresa ou pelo 
momento de crise financeira no mundo, 
já que alguns deles são multinacionais”, 
explica Malu Sevieri, diretora do evento. 

O tema deste ano - “Desperte para a 
Inclusão” - segundo ela, foi bem recebido. 
“Tenho notado muita gente comentando nas redes sociais. 
Apresentamos toda e melhor tecnologia à disposição para o 
nosso público, basta as pessoas perceberam o quanto a inclusão 
é importante”, assegura. 

Malu conta que passou recentemente uma temporada na 
Itália, sede no exterior do grupo Cipa Fiera Milano, organizador 
do evento, em que acompanhou muito os telejornais. “Todos 
eles possuem linguagem para surdos na tela. No cinema há 
também horários disponíveis com esse auxílio, todos os dias, 
e com filmes atuais. Nós, no Brasil, sabemos fazer... e por que 
não fazemos ?”, questiona. “No país, 15% da população possui 
alguma deficiência, assim, a questão da inclusão não é apenas 
de direito, mas de exigência da realidade”, afirma.

A Reatech se tornou um local que concentra as novidades do 
setor e oferece oportunidades de compras. “Recebemos muitos 
e-mails de pessoas que querem saber quais carros estarão à 
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venda, almejam comprar, mas esperam a feira acontecer para 
isso, ou querem saber quais cadeiras de rodas e outros produtos 
foram lançados”, conta Malu.

Para facilitar a vida das pessoas com deficiência visual que 
chegarem desacompanhadas, cerca de 90 voluntários estarão 
à disposição. São alunos universitários de diversos cursos, 
como Terapia Ocupacional, Educação Física e outros, que 
receberam uma capacitação básica, com vivências de como 
guiar os interessados, além de apostila com indicações. Os 
horários disponíveis para o acompanhamento são: quinta e 
sexta-feira, de 14h às 19h30, sábado e domingo, de 11h30 
às 17h30. O Balcão de Acompanhantes fica localizado logo 
na entrada da feira.

Além dos negócios
A Reatech sempre foi pautada para atender tanto pessoas 

com deficiência como profissionais do setor. Desse modo, a 
entrada é livre e gratuita, com a exigência apenas de um crachá 
que pode ser feito na entrada do próprio evento ou antecipada-
mente, pelo site. “O cuidador, por exemplo, é importante que 
ele tenha entrada livre para receber informações que podem 
mudar o seu dia a dia,  ou uma pessoa que está em fase de 
recuperação de um trauma”, explica a diretora. “Alguns cursos 
profissionalizantes têm um valor de entrada, bem acessível, 
que, na maioria das vezes, somente cobre os custos”, explica.

Para 2013, a programação prevê vários cursos e seminários, 
como o XII Seminário de Tecnologias de Reabilitação e Inclusão 
(REASEM); Simpósio Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho 
(SIMBRAFIT) e IV Seminário de Tecnologias Avançadas em 
Fisioterapia (TECFISIO). 

Também estão no programa a realização de uma oficina: 
“Alfabetização no Sistema Braille, uma iniciativa para inclusão 
social”; um Seminário do Terceiro Setor; Seminário dos Expo-
sitores (REASHOW), com a participação de empresas como: 
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McDonald’s, Itaú, Senac, ANDEF e Ins-
tituto Mara Gabrilli, entre outras, além 
de palestras do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), Curso Pet (terapia as-
sistida por animais) e Workshop Prático 
de Equoterapia. 

“As questões relacionadas à saúde e 
bem-estar das pessoas com deficiência 
ficarão por conta de discussões sobre: 
sexualidade, maternidade, paternidade, 
reprodução assistida, doenças raras e 
direitos sexuais e reprodutivos, durante 
o IV Seminário: A Sexualidade na Vida 
da Pessoa com Deficiência”, antecipa 
a diretora. 

Vale destacar também o Workshop 
Internacional: “Modernas Soluções em 
Sistemas Posturais para todos os Per-
fis de Usuários”, organizado pela em-
presa Ottobock. A Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência promove o II Fórum 
Nacional sobre Tecnologia Assistiva e 
a Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida de 
São Paulo, apresenta palestra sobre 
acessibilidade e mobilidade urbana. A 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do governo paulista promo-
ve encontros para discutir temas como 
transporte e moda inclusiva.

O Espaço da Cidadania comanda 
o “Fórum Lei de Cotas e Trabalho De-
cente para a Pessoa com Deficiência” 
que, a exemplo de anos anteriores, 
deve reunir órgãos públicos, empre-
sas, entidades especializadas, escolas, 
sindicatos de trabalhadores e patronais 
e juízes, entre outros participantes. E 
falando em trabalho, a Reatech reunirá 
agências de emprego que oferecerão 
mais de 7 mil vagas destinadas às 
pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida.

Quem gosta de turismo poderá par-
ticipar, no dia 21/04, de palestra sobre 
“Introdução à espeleologia adaptada e 
avaliações de parques e cavernas para 
receber portadores de necessidades 
especiais, obesos e melhor idade”. A 
grade de programação pode ser con-
sultada também no site. Paralelo à fei-

ra, também acontecem dois eventos 
simultâneos: Feira Internacional de 
Tecnologias em Fisioterapia e Feira 
Nacional da Pessoa Idosa. 

O palco costuma ser um local tam-
bém bastante procurado pelo público. 
Lá se apresentam cantores, bailarinos, 
grupos musicais dos mais diversos. En-
tre os destaques da área cultural está o 
show de Geraldo Magela - “Ceguinho” 
- “Só quero ver na Copa”, que se apre-
senta no dia 20/04, às 14h, no estande 
do Sindicato das Auto Moto Escolas e 
CFC’s no Estado de São Paulo. 

A Mais Diferenças, Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público, 
traz desde shows a rodas de conversa, 
passando por um cinema feito para to-
dos, um túnel que estimula percepções 
sensoriais e oficinas com instrumentos 
musicais inclusivos. O rapper Billy Saga, 
presidente do Movimento Superação, 
e o músico associado do centro tecno-
lógico e musical Drake Music, da Ingla-
terra, Ben Glass, entre outros artistas, 
irão interagir ao vivo com  vídeos em 
um show, onde um VJ mixará todos os 
registros audiovisuais. O público pode-
rá conhecer instrumentos acessíveis 
inéditos no Brasil e, através de oficinas, 
gravar suas produções musicais. 

O setor esportivo tem muitos in-
teressados e, entre as atrações, há 
uma quadra do Comitê Paralímpico 
Brasileiro. Ainda na parte esportiva, 
pela primeira vez, a Interação Saúde 
Especial (ISE) fará uma demonstração 
de Handbol Adaptado no dia 21/04, 
a partir de 10h, na ADD Sports Arena. 
Prevista também área para a prática 
de equoterapia e possibilidade de test-
-drive de carros adaptados.

Ponto de encontro e 
perspectivas

Para além de tudo o que se pode 
fazer na Reatech, um ponto se des-
taca: o encontro entre os visitantes. É 
muito comum ver nas redes sociais, 
muito tempo antes da feira começar, 
uma intensa troca de informações 
entre quem pretende ir, os que já 
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SERVIÇO
REATECH 2013 - ENTRADA GRATUITA
Dias : 18 e 19 - das 13h00 às 21h00
          20 e 21 - das 10h00 às 19h00
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
- Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5
São Paulo/SP 
* Transporte Gratuito - Estação do Me-
trô Jabaquara - Saída de Vans na Rua 
Nelson Fernandes, 400

foram e pretendem voltar, os que que-
rem rever amigos ou pensam em fazer 
novos contatos. Dois itens da pesquisa 
entre os visitantes, feita em todas as 
edições, revelam que, em 2012, 91,5% 
dos entrevistados afirmavam que suas 
expectativas tinham sido superadas, en-

quanto 99,3% garantiam que voltariam 
no próximo ano.

Toda essa receptividade traz novas pers-
pectivas, segundo Malu. “Estamos traba-
lhando em um nível internacional. Para o 
próximo ano teremos mais palestrantes 
de fora. Para este ano, no Workshop Inter-
nacional, dia 20/04, falará o especialista 
em equipamentos e sistemas posturais 
norte-americano, Curt Prewitt, com o tema 
Modernas Soluções em Sistemas Posturais 
para todos os Perfis de Usuários”. O olhar 
para outros países se traduz nos novos 
eventos que o grupo vem realizando. No 

final de fevereiro e começo de março, por 
exemplo, foi a vez de Singapura. A diretora 
comenta que a feira teve sucesso, mas há 
diferenças em relação ao Brasil: é realizada 
durante a semana, “business to business”, 
o consumidor final não entra. Aconteceram 
muitos seminários técnicos com apresen-
tação de tecnologia de ponta.

A Reatech Milão está marcada para o 
próximo mês de outubro. O conteúdo 
de palestras e congressos está sendo 
formatado e as vendas foram iniciadas. 
Também está sendo finalizado o pro-
jeto da Reatech Istambul e a próxima 
edição de Singapura, que é bienal e 
voltará em 2015. “Convido a todos para 
visitar a Reatech 2013 em São Paulo, a 
maior feira do setor de reabilitação, in-
clusão social e acessibilidade do país”, 
finaliza Malu.

68



Simplificando 
a gente vai 
mais longe

Design moderno para simplificar e oferecer 
mais conforto ao usuário.

Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 – conj. 727 - Vila Andrade, São Paulo-SP / Brasil
CEP  05711-001 - TEL  (55 11)  2105-3492    www.rodaeasymob.com.br

Se você quer conhecer melhor as rodas easyMOB, elá estará 
exposta na Reatech, no stand da Cavenaghi (rua 400 A) 

A roda easyMOB é um 
lançamento inovador idealizado 
para proporcionar mais 
autonomia e independência ao 
cadeirante.

Totalmente fabricado no Brasil, 
seu sistema integrado de duas 
marchas e freio antirretorno 
reduz os esforços e aumenta a 
segurança, facilitando a 
locomoção no dia-a-dia..

Curta nossa página:

/rodaeasyMOB
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A venda de automóveis para pessoas 
com deficiência e familiares, com isenção 
de impostos, vem crescendo em todas 
as regiões do País. E cada vez mais, este 
segmento dentro das concessionárias de 
automóveis de todas as marcas, vem ga-
nhando espaço e importância. Por isso, é 
imprescindível que a equipe de vendas 
das lojas de automóveis esteja preparada 
para o correto atendimento a esse públi-
co cada vez mais exigente. Pensando nis-
so, a Baccarelli Treinamentos, com apoio 
e participação da Revista Reação, vem 

Capacitação em Vendas de Veículos para Pessoas com Deficiência

realizando com muito sucesso em todo o 
Brasil, uma série de cursos especializados 
e voltados aos vendedores de redes de 
concessionárias de automóveis.

No dia 20 de fevereiro último, aconte-
ceu no Rio de Janeiro/RJ, com a presença 
de mais de 35 profissionais de mais de 
15 concessionárias de marcas diferen-
tes. Neste evento, realizado na sede da 
OAB/RJ, que cedeu o espaço para que 
o curso pudesse acontecer, contamos 
com o apoio do colaborador e articulis-
ta da Revista Reação, Geraldo Nogueira. 
Em 26 de março, o curso ocorreu em 
Goiânia/GO, no Tamandaré Plaza Hotel, 
com cerca de 20 participantes. O curso 
tem duração de um dia e todos saem 
animados e bastante satisfeitos com as 
informações recebidas e ministradas por 
Renato Baccarelli, consultor especializado 
e completo nessa área automobilística, 
voltado exclusivamente ao atendimen-
to da PcD. No curso, os profissionais 

aprendem sobre a história do setor, as 
pessoas e as mais variadas deficiências, 
habilitação, isenção de impostos, tipos de 
veículos e as adaptações e transforma-
ções possíveis para cada caso, forma de 
atender a PcD e sua família, mercado e 
seu potencial, e também sobre mídia e 
promoção: como vender mais e atender 
bem ao para o público PcD !

O próximo curso já está marcado e 
será em maio, na cidade de Fortaleza/
CE. Todos os vendedores e equipes de 
vendas especiais das concessionárias 
de todo a região nordeste estão convi-
dados. Participem !!! Mais informações:  
treinamento@bacca.net.br

Grupo do curso realizado no Rio de Janeiro/RJ

Grupo do curso realizado em Goiânia/GO



VENTUS – A CADEIRA DE RODAS ATIVA
ONE WORLD WHEELCHAIR

" Eu sou uma pessoa cheia de vida...  
e gosto de coisas boas."
Kim Elena, espinha bífida, estudante universitária.

Saiba mais sobre a nova Ventus. 
E sobre as pessoas que a testaram:
www.ottobock. com.br/ventus

As demandas para uma cadeira de rodas são diferentes. Tão diferentes como as pessoas. Para alguns, 
desenho compacto e alto desempenho são importantes, para outros o conforto e a  facilidade de 
manuseio. Mas há algo que une a todos os usuários: obter máxima mobilidade. Por isso a Ottobock 
criou um produto que combina tudo isto: a Ventus – a sua nova geração de cadeira de rodas                  
monobloco. De qualidade e funcionamento excelentes, propriedades de giro extraordinárias; a               
união ideal de ergonomia e conforto com uma relação custo/benefício fantástica. Para pessoas 
exigentes, no mundo inteiro!  Venha conhecer, você vai se apaixonar!
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Tecnologia assistiva dos centros universitários 
ainda demora a chegar a quem precisa

O 
desenvolvimento de estu-
dos para avaliar a viabilida-
de de implementação da 
versão de um ampliador 
de tela voltado, mas não 

restrito, para pessoas com baixa visão foi 
o primeiro trabalho na área de tecnologia 
assistiva, em 2003, do Grupo de Inteli-
gência Aplicada (GIA), criado em 2002 
na Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE) e homologado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq). Até 
hoje, o ampliador é um de seus principais 
projetos.

Apoiado pelo Núcleo de Inovações Tec-
nológicas da Universidade e pelo Progra-
ma de Educação Especial, o GIA reúne um 
conjunto de professores pesquisadores e 
alunos (em sua grande maioria estudan-
tes do curso de Ciência da Computação), 
além de colaboradores externos como 
professores da rede pública de ensino, es-
pecializados em educação especial, médi-
cos oftalmologistas e outros interessados.

Conta também com a participação efe-
tiva de escolas públicas da  região e outras 
instituições de pesquisa parceiras, entre 
elas, o Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Movidos por demandas da co-
munidade, o grupo procurou uma solução 
que fosse, ao mesmo tempo, de fácil uso, 
mas sobretudo acessível, especialmente, 
para pessoas de baixa renda, como alunos 
de escolas públicas de periferia.

De sua versão original até agora, o sof-
tware ganhou novos contornos, passou 
por várias modificações e ajustes, apre-
sentando-se atualmente em diferentes for-
matos. O professor Jorge Bidarra, um dos 
integrantes do grupo, juntamente com os 
professores Marcio Seiji Oyamada e Clodis 
Boscarioli, explica algumas mudanças: “De 
ampliações de imagens e textos, que na 
versão original do ampliador somente era 
possível em parte da tela do computador, 
a solução evoluiu para ampliação em tela 
cheia. Além disso, foram agregados à fer-
ramenta um leitor de tela, bem como a 
possibilidade de o usuário configurar o 
ambiente segundo as suas necessidades, 
seja em relação ao tipo de mouse (em 
cruz ou em ponteira) ou à definição do 
contraste que melhor se adapte às neces-
sidades visuais de cada indivíduo”.

O grupo considera que os resultados 
até agora são bastante animadores e que, 
por suas características e potencialidades, 
vêm chamando a atenção de pessoas e 

instituições interessadas como empresas 
e centros de pesquisa. “Ainda não tivemos 
a oportunidade de repassar as nossas so-
luções como produtos para as entidades. 
Dadas as nossas possibilidades, o que 
procuramos manter são alguns protótipos 
distribuídos nas escolas públicas com as 
quais trabalhamos”, explica Bidarra. 

Atualmente são três tipos de solução: 
um ampliador de tela para execução em 
desktop; um  terminal de autoatendimen-
to, do tipo caixas automáticos de bancos, 
ao qual foram agregados recursos de am-
pliação, leitura de tela e um mouse que 
vibra quando posicionado sobre áreas da 
tela que contenham informações impor-
tantes, tais como ícones, links e outros, 
provendo assim feedback auditivo, visual 
e motor e, mais recentemente, uma ver-
são móvel que conectada a um monitor, 
via USB, ou a uma TV digital com entrada 
HDMI, permite ao usuário projetar com 
recursos de ampliação e definição de 
contraste textos e imagens de revistas, 
jornais ou qualquer outro tipo de material 
impresso. Todas essas soluções têm sido 
apresentadas em diferentes fóruns téc-
nicos e científicos, bem como em feiras, 
nacionais e internacionais. 

Tudo que é desenvolvido tem com 
base a filosofia de software livre e uso de 
peças retiradas de máquinas/equipamen-
tos colocados em desuso – lixo eletrônico, 
como os gabinetes de caça-níqueis que 
foram doados por uma das Comarcas da 
Justiça Criminal localizada na região para 
fins de pesquisa e desenvolvimento de 
soluções sociais. 

O software desenvolvido para a am-
pliação, denominado xLupa, apesar de se 
tratar de um software livre, teve a autoria 
protegida junto ao INPI, assim como o 
Terminal de Autoatendimento. A proteção 
intelectual da versão móvel ainda se en-
contra em trâmite na universidade.
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A partir desses trabalhos, novas soluções voltadas para pes-
soas com deficiência estão em fase de estudos, pesquisas e 
desenvolvimento com grupos de professores e alunos, também 
membros do GIA e do PETComp (Programa de Educação Tutorial 
em Ciência da Computação), que estão desenvolvendo jogo 
educacional inclusivo para crianças surdas.  Outra pesquisa, mas 
ainda bastante incipiente, voltada para o estudo e desenvolvi-
mento de sistemas de tradução/interpretação automática de 
Português para Libras, começa a ser delineada. 

“Em todo o mundo, não sendo diferente no Brasil, o envolvi-
mento de centros de pesquisas, como as universidades, tem sido 
de fundamental importância e absolutamente necessário para o 
desenvolvimento de tecnologias. Mas, embora não seja função 
das universidades comercializar os resultados de suas pesquisas, 
especialmente aquelas que podem se transformar em produtos/so-
luções técnicas inovadoras (cuja competência caberia às empresas), 
o que ainda nos difere substancialmente (instituições brasileiras de 
pesquisas, de uma forma geral) dos países desenvolvidos é a falta 
de relacionamento, facilidades e incentivos governamentais que 
propiciem o contato entre elas”, lamenta o professor. 

Para ele, o que tem acontecido no Brasil, salvas raríssimas 
exceções, é que os trabalhos produzidos na academia acabam se 
transformando em soluções de prateleira, ou seja, não chegam 
ao público que poderia ser grandemente beneficiado. “Feliz-

mente, temos percebido que, mais recentemente, o governo 
federal vem demonstrando sensibilidade para com o tema, com 
a publicação e revisões nas leis e decretos que tratam do assun-
to, com mecanismos que buscam favorecer a transferência do 
conhecimento tecnológico adquirido nas universidades para as 
empresas. Embora ainda estejamos muito longe do que acontece 
com os países desenvolvidos, acreditamos que com o interesse 
dos governos, das instituições (centros de pesquisa, universida-
des e empresas) e, porque não, de toda a sociedade, estamos 
caminhando para uma nova perspectiva”, encerra Bidarra.
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Completamente diferente do seu antecessor, o modelo SUV da Ford vem todo 
modificado: design, suspensão, câmbio, motor... Com um ar mais urbano, a nova 

versão também enche os olhos e mexe com o desejo dos mais aventureiros

teste drive

NOVO ECOSPORT

O 
Novo Ecosport foi lançado 
oficialmente no ano passa-
do e vem fazendo o coração 
daqueles que já eram fãs do 
modelo anterior bater mais 

forte. Além disso, o novo modelo do SUV 
urbano da marca americana foi lançado de 
forma globalizada e é comercializado e pro-
duzido praticamente em todo o mundo e 
ao mesmo tempo. Uma proposta diferente 
e arrojada da montadora, que aposta na 
beleza, segurança e forte apelo comercial do 
modelo para conquistar novos clientes em 
todas as partes do planeta. E parece que a 
aposta vem dando resultado !

O novo modelo da Ford é um dos mais 
queridos e “namorados” pelo consumidor 
com deficiência brasileiro e seus familiares. 
E um dos mais solicitados pelos leitores 
e assinantes da Revista Reação para que 
fosse realizada uma matéria de Test-Drive 
pela equipe especializada da nossa publi-
cação. E então, em mais uma parceria com 
a fábrica e seu departamento de vendas 

diretas/especiais, a Ford cedeu um modelo 
para nossa redação, que ficou um período 
conosco antes de ir para a pista de test-drive 
da Reatech 2013.

Esse carro foi testado por nós em todas 
as situações de uso diário de pessoas com 
deficiências e seus familiares, e para isso, 
contamos mais uma vez com o apoio e 
parceria da Cavenaghi, empresa de adapta-
ções veiculares, com sede na zona oeste da 
capital paulista, que instalou no modelo uma 
alavanca de freio/acelerador e um pomo 
giratório no volante, permitindo assim, que 
pessoas com deficiência dirigissem o Novo 
Ecosport e, além de nossa equipe de reda-
ção, também pudessem dar o seu parecer 
sobre o modelo que está fazendo tanto 
sucesso junto ao mercado de PcD.

O teste e o carro
Os testes com o carro envolvem: confor-

to, acessibilidade, dirigibilidade, transferência 
do carro para a cadeira de rodas e da cadeira 
para o carro, capacidade de carga, abertura 

de portas, espaço interno e de porta-malas, 
comandos do painel, enfim... nada é deixado 
para trás. Tudo é minuciosamente verificado 
e testado, para que nosso leitor possa avaliar 
os resultados e ter informações úteis na hora 
da opção de compra do seu carro novo.

Muito bonito, com linhas modernas e 
uma frente imponente, o Novo Ecosport 
parece até ser até maior do que é na ver-
dade. Dando uma sensação de conforto e 
segurança para o motorista e seus passa-
geiros. Com motor e câmbio automático 
que respondem bem e formam um ótimo 



Loja São Paulo
Av. Jaguaré, 1046 
CEP: 05346-000
São Paulo • SP 
saopaulo@cavenaghi.com.br
Tel: (11) 3719-3739

Loja São Carlos
Rua Miguel Petroni, 2240
CEP: 13562-190
São Carlos • SP
saocarlos@cavenaghi.com.br
Tel: (16) 3509-0028
       (16) 3411-2135

Loja Salvador
Av. Presidente Castelo 
Branco, 750
Ed. Centralvalle, loja 001
Salvador • BA
salvador@cavenaghi.com.br
Tel: (71) 3243-9258

Sempre tem uma Cavenaghi perto de você. São quatro lojas e mais de quarenta concessionários em todo o Brasil.
Acesse www.cavenaghi.com.br e encontre o ponto de atendimento mais próximo.

Sempre tem uma 
CAVENAGHI 
perto de você!

Aqui você encontra as melhores marcas!

São Paulo

São Carlos

Salvador

Aqui você encontra as melhores marcas!Aqui você encontra as melhores marcas!

SalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvador

Cada vez mais     perto de você!

 

 

A Cavenaghi há anos se consolida como 
especialista e líder no mercado brasileiro 
de tecnologia assistiva.

Oferece, através de suas lojas, sua rede 
autorizada e seu site, as melhores soluções
em mobilidade veicular, cadeiras de rodas 
e equipamentos auxiliares para locomoção.

Produtos, serviços e profissionais altamente 
qualificados estão a sua espera.
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teste drive

conjunto, seu desempenho é muito bom, 
tanto na estrada como na cidade, supe-
rando e muito o antigo modelo e vários 
quesitos. Inclusive no tocante ao consumo 
de combustível. O Novo Ecosport é mais 
econômico que o antigo, tanto no Etanol 
como na Gasolina. A versão enviada pela 
fábrica para ser testada pela revista é a que 
está sendo trabalhada para o público com 
deficiência com isenção de impostos: SE 
automático 2.0 – flex.

Dirigibilidade, visibilidade, 
conforto e desempenho

O Novo Ecosport agradou tanto as pes-
soas com deficiência condutoras – pesso-
as que dirigem o próprio carro – indepen-
dente de serem cadeirantes ou pessoas 
com algum tipo de deficiência ou mobili-
dade reduzida - como para aqueles que 
necessitam de um motorista ou alguém 
da família dirigindo o veículo. A posição 
de dirigir é muito gostosa e confortável. 
Os bancos são bastante anatômicos e tem 
bom assento. 

A posição de dirigir é muito boa. A vi-
sibilidade através dos vidros do carro, dá 
muita visão ao motorista. E os retrovisores 
– interno e externos – são muito bem 

visíveis e de uso agradável. O banco é alto, 
elevado, e o carro possui ajuste de altura 
do volante e cintos com três pontos de 
regulagem. Tudo para dar melhor condição 
de dirigibilidade ao motorista. E em espe-
cial, o motorista com deficiência – e sua 
maioria quase absoluta – gosta de dirigir 
carros altos. Segundo eles, oferecem uma 
sensação de segurança e poder.

Macio e confortável, menos barulhento 
também que seu antecessor, esse SUV é 
mais de uso urbano, porém, podemos 
considera-lo de uso misto, pois se ga-
rante muito bem em terrenos difíceis e 
trajetos off-road com trilhas mais leves, 
se comportando muito bem também em 
condições adversas. 

O espaço interno é bom, tanto para 
o motorista e seu acompanhante, como 
para os passageiros do banco de trás. O 
apoio de braço da porta do motorista 
também fica numa boa posição para o 
condutor que usa a adaptação para dirigir. 

A direção é bastante leve e suave, po-
rém justa e segura. Não exige esforço, os 
comandos de música e telefone estão 
do lado esquerdo do volante, facilitan-
do a acessibilidade. A suspensão é outro 
ponto alto do novo modelo. É justa e não 
é dura. Um ponto bastante interessante 
também encontrado no “Novo Eco”, e o 
assistente de partida em rampa, e mesmo 
sem acelerar, o carro não volta para trás 
nas subidas. Isso sem falar no controle de 
estabilidade e tração – acionado o tempo 
todo – dá ao carro uma sensação de se-
gurança maior nas curvas. O modelo 2.0, 
quando exigido, responde rapidamente. 
O motor é bem esperto e tem força. Os 
freios também respondem com eficiência 
quando acionados. 

Acessibilidade e transferência 
Os comandos de painel do Novo Ecos-

port ficam colocados de forma que o moto-
rista tenha tudo no alcance do painel, este 
aliás, muito bonito e com design que abraça 
os ocupantes do carro. O que dificulta um 
pouco, dependendo da mobilidade do usu-
ário do carro, são os botões de acionamento 
dos vidros elétricos no apoio da porta do 
motorista, ficam muito distantes do alcance 
da mão esquerda, muito para frente. As ala-
vancas de seta e limpador de pára-brisa são 
de fácil acesso. O porta-luvas climatizado, 
também tem o acesso fácil. 

A transferência para quem usa da cadeira 
de rodas é muito boa. Como todo carro 
alto, é fácil para o cadeirante ou quem tem 
mobilidade reduzida, adentrar no carro e sair 
dele. A transferência da cadeira para o carro 
e do carro para a cadeira é bem cômoda, o 
carro é alto, facilita para o cadeirante. Mesmo 
quando o cadeirante é o carona.

O ângulo de abertura das portas diantei-
ras é muito boa e dá acesso ao apoio dos 
cadeirantes para que eles usem o volante e 
o batente da porta como apoio para a trans-
ferência. Faltou a alavanca de apoio sobre a 
porta do motorista. Fica aqui uma dica para a 
Ford. Isso daria uma segurança e um apoio 
a mais aos usuários de cadeiras de rodas. 

O encosto do banco traseiro do Novo 
Ecosport é bi-partido e eles rebatem, dei-
xando um ótimo espaço interno também 
para atender a algumas situações especiais.

Porta-Malas
O porta-malas não decepcionou. Com 

365 litros de capacidade bem distribuídos, 
permite levar muito bem acomodada, uma 
cadeira de rodas monobloco, por exemplo, 
sobrando até espaço para algumas malas 
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e compras. Agora, quando a cadeira de rodas é dobrável, das 
mais comuns, fica meio apertado. Mas dá para levar mesmo 
sem ter que rebater os bancos ou retirar o tecido do tampão do 
porta-malas, só recolhe-lo. E se retirar o tampão e rebater parte 
do banco traseiro, com certeza dá para levar até uma cadeira de 
rodas motorizada, triciclo ou scooter no Novo Ecosport.

Rodolfo Ferrim – Testou, usou, gostou e 
aprovou !!!

“O carro é perfeito... alto, do jeito que eu gosto. Sou 
cadeirante e a transferência é muito tranquila. Se eu quiser, 
fica fácil passar a minha cadeira de rodas – monobloco – 
desmontada para dentro do interior do carro. Para mim, 
que valorizo muito minha independência e gosto de me 
virar sozinho, isso é ótimo ! A dirigibilidade é boa, a visão 
de dentro do carro também. Dá segurança dirigir do alto... 
Gostaria muito de comprar um !”
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Aplicativo para smartphones já está 
disponível

Depois de dois anos em desenvolvimento pela em-
presa pernambucana ProDeaf, chega ao mercado o 
primeiro aplicativo para smartphones capaz de traduzir 
fala para  Libras, a língua brasileira de sinais. Desenvol-
vido para a plataforma Android, nos próximos meses 
serão disponibilizadas versões para as plataformas iOS 
e Windows Phone. A versão atual está disponível no 
Google Play ou diretamente no site da companhia, no 
link prodeaf.net/download, podendo ser baixada gratui-
tamente. O projeto, com investimento de R$ 500 mil, 
teve financiamento do SEBRAE e do CNPQ e patrocínio 
do Grupo Bradesco de Seguros, que subsidia os custos 
operacionais da distribuição, permitindo o uso da tecno-
logia de forma gratuita. O aplicativo reconhece a voz do 
usuário e traduz a fala diretamente para Libras, executada 
por um personagem na tela do celular. Para isso, ele usa 
como base um dicionário de cerca de 3.700 sinais.  Já 
está nos planos do ProDeaf o aumento do número de 
sinais e a regionalização de sua base, permitindo o uso 
de sinais específicos de determinadas regiões do Brasil. 
A expectativa é que sejam realizados 30 mil downloads 
no primeiro mês de disponibilidade do aplicativo. Oliveira 
lembra que a empresa, que já fornece ferramentas para 
tradução do conteúdo de sites para Libras, ainda deve 
investir muito em pesquisa, principalmente na área de 
reconhecimento de sinais. Em alguns anos o plano é 
publicar ferramentas que permitam a comunicação com 
surdos em duas vias, traduzindo português para Libras 
e Libras para português

notícia

A maior derrota 
de Oscar Pistorius

A 
notícia pegou 
de surpresa 
os inúmeros 
admi radores 
de Oscar Pis-

torius que, aos 26 anos, é 
considerado um das maiores 
atletas paralímpícos de todos 
os tempos, sendo o único 
biamputado  que conseguiu 
disputar também as Olim-
píadas convencionais (chegando às 
semifinais dos 400 m em Londres 
2012. Na madrugada de 14 de fe-
vereiro último, Oscar foi acusado de 
matar a namorada, a  modelo Reeva 
Steenkamp, de 29 anos, na casa dele, 
em Pretória, na África do Sul.

Reeva, a namorada de Pistorius, era 
uma das modelos mais lindas e requi-
sitadas do momento, e foi morta com 
quatro tiros, dentro do banheiro da su-
íte do casal. Pistorius afirmou à polícia 
que a confundiu com um bandido e 
por isso atirou, mas a promotoria sus-
tenta que o crime foi premeditado. Um 
taco de críquete ensanguentado, que 
teria sido usado para golpear Reeva,  
estava no local.

Preso, o atleta conseguiu o direito 
de responder o processo em liberda-
de, depois de três audiências e três 
adiamentos do julgamento de sua fian-
ça, fixada em 1 milhão de rands (cerca 
de US$ 113 mil), sendo US$ 13 mil 
em dinheiro e uma comprovação de 
que o restante do valor devido estará 
disponível. O juiz se convenceu que 
não há riscos dele fugir do país. Uma 
nova audiência ocorrerá em 04 de 
junho próximo.

Pistorius é chamado de “Blade 
Runner” devido ao uso de próteses de 
fibras de carbono nas pernas. Além de 
competir individualmente, ele também 
faz parte da equipe de revezamento 4 
x 100 m da África do Sul. Entre inúme-
ras competições, em três participações 
em Jogos Paralímpicos conquistou 8 

medalhas, sendo 6 delas de ouro. 
Em Londres, Pistorius protago-

nizou outro episódio polêmico. Ele 
era o favorito absoluto na disputa 
dos 200m, categoria T44 e liderou a 
prova com facilidade até a reta final. 
Ele não contava com o brasileiro Alan 
Fonteles, também biamputado, que 
numa arrancada passou à sua frente 
e ficou com o ouro, cravando o tem-
po de 21s45, novo recorde mundial, 
apenas sete centésimos à frente do 
rival. Revoltado pela derrota, Pistorius 
questionou a vitória do brasileiro, mas 
foi em vão. 

Grande atleta, porém com perso-
nalidade polêmica, Pistorius vez ou ou-
tra se envolve em casos que acabam 
depondo contra sua carreira e vida 
particular. O escândalo do assassinato 
de sua namorada pode ter comprome-
tido totalmente uma carreira vitoriosa 
e o futuro desse jovem atleta, que 
servia como exemplo e referência para 
milhares de atletas paraolímpicos em 
todo o mundo. 

atleta é acusado de matar 
namorada na África do Sul
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Filme “Colegas” entra em
cartaz e ator realiza sonho !

M
uito aguardado des-
de o ano pasado, o 
filme “Colegas”, com 
direção de Marcelo 
Galvão e com a parti-

cipação de três jovens com Síndrome de 
Down como protagonistas (Ariel Golden-
berg, Rita Pokk e Breno Viola), estreou em 
março em todo Brasil e, antes do final do 
mês, já tinha feito 130 mil espectadores. 
A película conta a história de três jovens 
com Síndrome de Down, apaixonados por 
cinema, que fogem de uma instituição em 
busca da realização de seus sonhos.

Mesmo antes, ainda sem entrar em 
cartaz, o filme provocou muito interesse 
por conta da campanha “Vem, Sean Penn”, 
que teve mais de um milhão de visualiza-
ções no YouTube: Ariel, um dos atores do 
filme, queria que o ator norte-americano 
viesse para ver o filme ao seu lado na ses-
são inaugural e contou com muita gente 
pedindo a vinda dele, inclusive atores fa-
mosos. Ele é fã do norte-americano desde 
o filme “Uma lição de Amor”, em que Penn 
interpreta um homem com deficiência 
mental que luta para criar a filha.

Penn não veio, mas Ariel e a mulher 
dele, Rita, foram até Los Angeles e aca-
baram recebidos em 15 de março último, 
com direito a um churrasco e tudo, pelo 
ator Sean Penn, em sua casa na praia de 
Malibu/EUA. De quebra, o ator ainda deu 
de presente o certificado de sua indicação 
ao Oscar pelo filme e um pôster autogra-
fado para o casal de brasileiros.

O filme “Colegas” já teve várias sessões 
especiais, inclusive no Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo paulista, com 
uma noite movimentada e repleta de ami-
gos e autoridades do segmento da pessoa 
com deficiência e entidades. Foram mais 
de mil pessoas prestigiando o filme, os 
atores e o diretor, numa linda festa. E no 
seminário “A Família no Protagonismo da 
Pessoa com Síndrome de Down”, também 
ocorrido em São Paulo/SP.

No cenário internacional, “Colegas” 
venceu o prêmio de público do 27º Festi-
val del Cinema Latino Americano di Trieste, 
na Itália; ganhou como Melhor Filme no 
festival de cinema International Disability 
Film Festival Breaking Down Barriers em 
Moscou (Rússia), além de ter sido exibido 

no Red Rock Film Festival (Utah, EUA).
No Brasil, recebeu o prêmio de Melhor 

Longa-Metragem Brasileiro no Festival de 
Gramado 2012, os atores ganharam tro-
féus e foi eleito pelo público da Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo 
como Melhor Filme Brasileiro, levando 
também o Troféu Juventude (votação do 
público estudante). Foi ainda aclamado 
no Festival do Rio (categoria “hors con-
cours”) e abriu o Amazonas Film Festival 
no setor de longa-metragens.

Ariel e o ator Sean Penn em sua casa, em Malibú/EUA
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música e arte nota

Arte nas feiras 
de reabilitação...

O
lá, caríssimos leitores... 
Vou falar um pouco 
de algumas formas 
de arte nas feiras de 
reabilitação. 

Já me apresentei em vários eventos 
do gênero e participo da Reatech (SP) 
desde 2003. São momentos muito 
especiais, pois nesses grandes encon-
tros temos a oportunidade de trocar 
informações, conhecer pessoas talentosas, ter contato com novos 
acessórios e equipamentos e levar para casa lembranças de 
ótimas apresentações artísticas. Sempre fico emocionada ao ver 
excelentes pintores, desenhistas, músicos, bailarinos, esportistas 
etc... Todos com tanta garra, superando os limites que o corpo 
lhes impõe. São verdadeiras lições de vida !

No ano de 2012, convidei os alunos da ADID - Associação de 
Desenvolvimento Integral do Down – SP, para se apresentarem 
comigo na Reatech, no show: “Celelê  e Amigos da ADID”, e foi 
um grande sucesso. Contamos com a participação do público, 
unimos música, canto, dança e instrumentos musicais, passando 
pelos sons indígenas e coreografias.  Os alunos estavam felizes 
e realizados, pois a música os motiva.

A feira Reacess 2012, do Rio de Janeiro/RJ, foi outra ex-
periência maravilhosa. Tive a honra de ser entrevistada pela 
simpaticíssima repórter down Fernanda Honorato, da TV Brasil, 
e ela mostrou sua ótima capacidade de comunicação. Também 
conheci o cadeirante Mauricio Monteiro, um músico muito ta-
lentoso. Ensinei a ele a melodia da minha canção “Igual a Você” 
e gravamos ali mesmo, com violão e clarinete, um vídeo que 
está no Youtube no canal Celelê - Musicoterapia. 

Considero essas trocas uma das maiores riquezas da vida ! 
Nós terapeutas, temos uma grande missão: com muita dedi-
cação e amor ao próximo, podemos contribuir para melhorar a 
autoestima e a qualidade de vida de todos.

Espero vocês para prestigiarem a Reatech 2013 e can-
tarmos juntos no dia 21 de abril, domingo às 13 horas, no 
palco de eventos.

Abraços e até lá!

por Celise Melo (Celelê)

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, 
autora, educadora, musicoterapeuta e é sucesso de pú-
blico e crítica. 
E-mail: celelerecords@celeleeamigos.com.br                                        

Doação de prótese a ciclista 
atropelado em São Paulo/SP

repercute em todo o mundo !!!

Famoso nos programas de TV, onde sempre aparece doando 
próteses e cadeiras de rodas, Nélson Nolé ficou conhecido até 
internacionalmente há alguns dias, pela iniciativa que teve em 
doar a prótese de braço de última geração para o ciclista que foi 
atropelado por um estudante de psicologia na madrugada do 
domingo, 10 de março, na avenida Paulista, em São Paulo/SP. 
A história do ciclista David Santos de Souza correu a imprensa 
do Brasil e do mundo. O rapaz teve seu braço direito arrancado 
pelo carro que o atropelou, e o estudante que estava dirigindo 
o automóvel, Alex Siwek, jogou o braço de David num córrego 
e foi preso. Um caso que chocou a todos. Comovido com o 
ocorrido, Nolé imediatamente, com o apoio da apresentadora 
Ana Maria Braga, da Rede Globo, doou uma prótese de braço de 
última geração a David, e acompanhará toda a sua recuperação 
e reabilitação, juntamente com seus filhos, Nelsinho e Anderson, 
que é fisioterapeuta. “David é um trabalhador, e um bom dese-
nhista... e pode ficar tranquilo que vai poder voltar a desenhar 
com a prótese, igual ou ainda melhor do que fazia antes”, garante 
Nélson Nolé, da Conforpés. O caso repercutiu tanto na imprensa 
(jornais, revistas, TVs, sites, emissoras de rádio etc) e nas redes 
sociais, que comentários sobre a doação da prótese vieram de 
todas as partes do Brasil e do mundo, com destaque para África, 
África do Sul, EUA, Europa e até do Japão. 
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ABRIDEF comemora 3 anos de vida na Reatech 
e tem como um dos focos principais, a ANVISA !!!

A 
ABRIDEF está presente mais uma vez na REATECH, 
e desta vez, na Rua 300, estande 317. E no dia 18 
de abril, dentro da feira, no Auditório 07, às 19:30 
hs, acontecerá sua reunião mensal e aberta, com 
presenças confirmadas de autoridades compro-

metidas com o nosso setor. A pauta conterá temas importantes 
e dentre eles, fará uma retrospectiva das ações da entidade, 
sempre voltadas à defesa dos fabricantes e revendedores de 
produtos e serviços para pessoas com deficiência e, conse-
quentemente, ao consumidor final. No mesmo dia, acontecerá 
também a comemoração do 3º aniversário da ABRIDEF, que 
nasceu dentro da REATECH de 2010.

As conquistas da ABRIDEF começaram já no ano de seu 
nascimento, quando 

iniciamos um primeiro movimento junto ao CONFAZ e conse-
guimos, numa ação conjunta com várias lideranças, autoridades 
e entidades do segmento de PcD, a prorrogação do prazo do 
Convênio permissivo à isenção do ICMS na compra de veículos 
0Km para pessoas com deficiência, que vencia em abril/2011 
e que, na ocasião, foi prorrogado para dezembro/2012, graças 
a todo esse empenho !

Já no primeiro semestre de 2011, precisamente, no mês de 
fevereiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Estado de São 
Paulo prestou uma homenagem à ABRIDEF pela iniciativa da 
Associação em objetivar a organização do setor, normatização 

e certificação do nosso mercado, e já também pela parceria 
iniciada com o INMETRO.

No segundo semestre de 2011, começamos nova batalha 
junto ao CONFAZ e Secretários de Fazenda de todos os Estados 
brasileiros, contando com a força de nossa “bancada política” 
- Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos 
Direitos das Pessoas Com Deficiência - composta por deputados 
federais e senadores, no sentido de ampliarmos o benefício da 
isenção de ICMS na compra do carro 0Km também às pessoas 
com deficiência com deficiências “NÃO CONDUTORAS” e, em 
2012, obtivemos êxito no resultado de mais essa ação, que 
também contou com o apoio de lideranças e entidades do setor.  

Neste momento, estamos num terceiro movimento, também 
com o apoio da mesma Frente Parlamentar, no sentido de 
conseguirmos que o valor do teto para compra do veículo com 
isenção do ICMS para PcD, seja REAJUSTADO pelo índice de 
inflação, e aumente dos atuais R$ 70 mil, para um valor dentro 
da realidade atual dos preços de automóveis, pois o último 
reajuste foi feito em 2009, havendo, portanto, uma defasagem 
no valor, prejudicando o consumidor com deficiência na hora 
da aquisição do carro 0Km. 

Além desses, outros tantos movimentos foram feitos em 
Brasília/DF e também nos Estados. Conseguimos nesse pouco 
tempo de atividade, participar do Plano Viver Sem Limite, con-
quistamos a isenção de alguns itens de matéria-prima e impostos 
incidentes na indústria em nosso setor, e outros. Agora, estamos 
solicitando ao Comitê Gestor do Simples Nacional a apreciação 
do nosso pleito para o aumento progressivo da carga tributária 
para as empresas que, em virtude de seu crescimento, deixarem 
de ser enquadradas no Simples Nacional, para que elas passem 
a ser tributadas pelo sistema de lucro presumido ou real, pois 
nos moldes atuais uma empresa que seja excluída do Simples 
ou ultrapasse em um determinado momento o valor teto de 
faturamento/ano, imediatamente sofre um aumento da carga 

Comissão da ABRIDEF sendo recebida em Brasília/DF no gabinete do Deputado 
Federal Geraldo Resende/MS, membro da Frente Parlamentar da PcD



tributária que pode chegar a 100%. Isso está ocasionando, em muitas 
situações, um verdadeiro caos econômico e, em alguns casos, até fa-
lência de pequenas empresas. Junto com esse pleito, tramita também, 
nosso pedido de isenção tributária em toda a cadeia da matéria-prima 
para a fabricação dos produtos voltados às PcD que, na cadeia produtiva, 
beneficia tanto o fabricante quanto o consumidor final, que terá essa 
redução do custo de produção, repassada na diminuição dos preços no 
ponto de venda.

Trabalho não falta para a ABRIDEF... E as conquistas são consequência 
desse empenho. E ainda temos muito mais:

- Internamente, foram criadas “Comissões” compostas por nossos 
associados dos mais diversos segmentos, no sentido de identificarem 
as dificuldades encontradas em cada ponto do nosso setor, afim des-
ses grupos trazerem as suas sugestões de soluções para a gestão da 
ABRIDEF encaminhar aos órgãos e parcerias competentes, objetivando 
a organização e agilidade do setor;

- Foi criado o CANAL DO BEM em nosso site: embora sejamos uma 
Entidade Patronal, cumprimos nosso compromisso também do lado 
social, recebendo as solicitações da sociedade e de usuários de produtos 
e serviços para PcD, com dificuldade financeira real, e após análise caso 
a caso, encaminhamos aos nossos associados para possíveis doações, 
abrindo espaço no INFORME ABRIDEF na REVISTA REAÇÃO, para quem 
quiser a divulgação dessa doação;

- Criação do CANAL DE DENÚNCIAS também em nosso site: para 
que alguma ilegalidade ou irregularidade relacionada ao setor possa ser 
denunciada e após análise do nosso departamento Jurídico, tomarmos 
as providências cabíveis;

- Juntamente com as entidades parceiras - ABOTEC e ABTECA – sub-
sidiamos o Governo Federal no “Viver Sem Limites”, com informações 
do nosso setor para a execução mais eficaz desse Plano, além de parti-

ciparmos juntos de ações com o Governo Federal em 
prol do nosso setor;

- Parceria com o Governo do Estado de SP – Parti-
cipação no “Grupo Especial de Trabalho” da Secretaria 
Estadual dos Direitos da Pessoa Com Deficiência – 
SP para elaboração de projetos e atuação nos mais 
variados temas que interessam ao nosso setor, como 
por exemplo: SUS – INSS – ANVISA – ICMS e outros;

- Assinamos uma parceria com o DESENVOLVE 
SP - NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO - AGÊNCIA 
DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que dis-
ponibiliza linhas de crédito às empresas associadas 
da  ABRIDEF;

- Formalizamos parceria com o Grupo Hospitalar 
para a FEIRA FORUM REABILITAÇÃO que acontecerá 
este ano, de 31 de julho a 02 de agosto, no Palácio das 
Convenções do Anhembi – SP, onde organizaremos 
seminários de extremo interesse aos empresários de 
todos os nossos segmentos;

- Estamos fechando uma parceria com a APEX 
BRASIL que tem como missão desenvolver a com-
petitividade das empresas brasileiras, promovendo a 
internacionalização dos seus negócios e a atração de 
investimentos estrangeiros diretos. A APEX auxilia no 
processo de expansão internacional das empresas 
brasileiras e os associados ABRIDEF poderão se valer 
desse benefício, por meio de estratégias que estamos 
desenvolvendo, conforme o interesse dos mesmos;

- Foi contratada uma consultoria jurídica orientativa 
que, além de respaldar todos os trabalhos e ações da 
ABRIDEF juridicamente, atende consultivamente a todos 

Deputado Federal Otávio Leite (centro) recebendo Valério Câmara, diretor técnico e Mara di 
Maio superintendente da ABRIDEF durante a REACESS 2012 no RIo de Janeiro/RJ

Superintendente da ABRIDEF no gabinete da deputada federal Rosinha 
da Adefal/AL em Brasília/DF
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os associados, dando segurança às ações da 
entidade e aos nossos associados; 

- Parceria com a UVESP – União dos Ve-
readores do Estado de São Paulo; 

- Fizemos também uma parceria também 
com uma consultoria de marketing, para 
assessorar todos os trabalhos da ABRIDEF, 
desenvolvendo uma identidade visual para 
nossa marca e para trabalharmos respalda-
dos em eventos e em nossas campanhas de 
divulgação e promoção da entidade.

ANVISA
Sabendo da necessidade URGENTE do 

setor, estamos tentando estreitar um canal 
com a ANVISA para que possamos desen-
travar os trâmites do nosso segmento dentro 
desse órgão. As dificuldades apresentadas 
por nossos associados, no tocante ao registro 
de seus produtos é latente e assim, esse 
contato com a ANVISA é hoje o nosso maior 
objetivo ! Para isso, contamos também com 
o empenho da já mencionada e atuante 
Frente Parlamentar e demais contatos com 

grandes parceiros da ABRIDEF, e com ações 
que, com toda certeza, abrirão novos cami-
nhos para o nosso setor, nos aproximando e 
auxiliando a ANVISA, para a prestação de um 
serviço ainda com mais qualidade focado 
em tecnologias assistivas.

A ABRIDEF, também nesse sentido, está 
lançando uma CARTILHA com os procedi-
mentos básicos para uma empresa obter o 
registro da ANVISA, buscando auxiliar nossos 
associados. E dentro da Feira Fórum REABILI-
TAÇÃO, estaremos promovendo um encon-
tro entre o nosso setor e a ANVISA, com o 
apoio do Grupo Hospitalar, organizador do 
evento. Aguardem !!!

Selo de Qualidade
Com relação ao Selo de Qualidade ABRI-

DEF, os trabalhos estão caminhando cada 
dia mais fortes e 
além do apoio 
e incentivo do 
INMETRO, no-
vas parcerias de 
grande relevân-
cia estão sendo 
firmadas, no 
sentido de garantir a qualidade, transpa-
rência e credibilidade desses trabalhos.

Acabamos de firmar também, para o 
Selo, uma parceria com o CTI – Centro de 
Tecnologia da Informação Renato Archer – 
Campinas/SP  para que o órgão, juntamen-
te com os núcleos de Tecnologia Assistiva 
liderados pelo CTI e espalhados por todo 

o País, e também as 
Universidades Fede-
rais e seus Centros 
de Pesquisa, ajudem 
a ABRIDEF na forma-
tação e pesquisa de 
normas para fabri-
cação de produtos, 
um primeiro e im-
portante passo para 
o Selo de Qualidade, 
com respaldo deste 

importante e respeitadíssimo órgão federal. 
Além disso, firmamos também uma parceria 
em eventos organizados pelo CTI e voltados 
a Tecnologia Assistiva;
Nova Sede

A nova sede ABRIDEF possui excelente 
infraestrutura, com restaurante, estaciona-
mento, salas de reuniões e um centro de 
convenção que comporta cerca de 200 
pessoas, totalmente adaptado. O associado 
ABRIDEF que quiser realizar algum evento ou 
agendar uma reunião com seus clientes, po-
derá locar o espaço desejado, em nome da 
ABRIDEF por um valor extremamente aces-
sível e diferenciado. Venha conhecer nossa 
nova sede e toda estrutura que a entidade 
pode oferecer ao seu associado. Inclusive, 
os associados de fora de São Paulo podem 
utilizar nossa sede como ponto de apoio e 
referência quando de sua estada em São 
Paulo/SP. A nova sede fica no Condomínio 
Villa Lobos Office Park, no Alto da Lapa, zona 
oeste da capital paulista, junto às marginais, e 
com fácil acesso a todas as rodovias.

Associe-se !!!
Junte-se à ABRIDEF. Seja também uma 

empresa associada e participe diretamente, 
desses e outros benefícios e parcerias. Ajude 
a formar e construir o futuro de nosso setor 
no Brasil !

A ABRIDEF nasceu há 3 anos com 8 em-
presas associadas. Hoje, somos mais de 50 
associados diretos e, graças à participação 
das entidades parceiras, chegamos a mais 
de 450 associados diretos e indiretos. So-
mos um setor importante para a economia 
nacional. Precisamos mostrar a nossa força !

Associe-se. Faça parte desse nosso grupo 
! Participe de nossas comissões e traga as 
necessidades de seu segmento para que, 
juntos, possamos alcançar novas conquistas 
para todo o setor da pessoa com deficiência.

ABRIDEF E VOCÊ, 
JUNTOS FAREMOS A 
DIFERENÇA !!!

Mara di Maio e Rodrigo Rosso, presidente da ABRIDEF, 
com a deputada federal Mara Gabrilli, em São Paulo/SP

CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES 
MENSAIS E ABERTAS DA  ABRIDEF

LOCAL HOráriO

18/04/13 

(quinta-feira)

Reunião – dentro da REATECH 

AUDITÓRIO 07

Das 19:30 

às 21:00 hs

15/05/13 

(quarta-feira)

Nova Sede ABRIDEF

Av. Queiroz Filho, 1700 – Torre E – Sala 

909 – Estacionamento no local

das 10:00

às 12:30 hs

19/06/13 

(quarta-feira)

Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 1 andar 

– Plenário D.Pedro I

das 10:00

às 12:30 hs



Associados se unem e doam cadeira de 
rodas motorizada para rapaz de Ibiúna/SP

CANAL DO BEM

Foi através de uma vizinha e amiga, Dalva Lobo, um verdadeiro 
anjo da guarda em sua vida, que Robert Maia José, de 32 anos, 
conseguiu realizar seu sonho. Ela procurou o amigo e vereador 
Leôncio Ribeiro na cidade onde mora ela e o rapaz, que tem 
esposa e uma filha pequena. Os dois tomaram conhecimento 
da associação, e entraram em contato com a ABRIDEF através 
do site, e pelo “Canal do Bem”, escreveram pedindo ajuda para 
que Robert pudesse conseguir uma cadeira de rodas motorizada. 

O caso de Robert, o empenho de sua amiga e do vereador 
da cidade, chamaram a atenção da direção da ABRIDEF e o pre-
sidente da entidade foi pessoalmente, no final do ano passado, 
visitar o rapaz em sua casa, em Ibiúna/SP, cerca de 70 Km da 
capital paulista, para conferir de perto a necessidade de sua 
solicitação. “Realmente a história de Robert e de sua família me 
comoveram... sua simplicidade, coragem e vontade de recomeçar 
a vida a cada dia, fizeram com que nos empenhássemos em 
conseguir a cadeira para ele”, afirma Rodrigo Rosso, presidente 
da ABRIDEF e proprietário da Revista Reação.

Robert Maia era segurança em Ibiúna/SP. Trabalhava para 
algumas lojas e mercados no centro da cidade, quando há 
6 anos teve uma simples dor nas costas. Foi para o hospital 
da cidade, e tudo se encaminharia para ser um atendimento 
comum, não fosse pelo erro de uma profissional de saúde que 
o atendeu. Na época, uma auxiliar de enfermagem, aplicou-lhe 
uma injeção de anti-inflamatório diretamente na coluna... o erro 
paralisou as pernas do rapaz e causou-lhe uma infecção grave. 
Resultado: Robert ficou paraplégico. Hoje, o ex-segurança vende 
pipas, rabiolas e doces no quintal de sua casa para sobreviver 
e sustentar sua família.

Depois de algum 
tempo de busca por 
uma parceria para 
fazer acontecer o 
sonho de Robert, a 
ABRIDEF, mais uma 
vez, encontrou na 
empresa associada 
Conforpés, de Soro-
caba/SP, uma aliada para o “Canal do Bem”. Não é a primeira 
vez que a Conforpés participa de doações pelo “Canal do Bem” 
da entidade, e agora, contou também com o apoio de outra 
associada neste caso específico: a Revista Reação. 

A Conforpés existe há 46 anos na cidade de Sorocaba/SP, e 
tem segundo seu proprietário, Nelson Nolé, cerca de 30% de 
tudo que comercializa e produz destinados à doação. A empresa 
é uma das maiores e mais bem equipadas ortopedias do Brasil, 
atendendo pacientes de todas as regiões do país e até do ex-
terior. Além da fábrica e oficina ortopédica, a Conforpés conta 
também uma bem montada loja de produtos e equipamentos 
ortopédicos. “A satisfação maior para nós é quando conseguimos 
reabilitar uma pessoa”, afirma Nélson Nolé.

A entrega da cadeira de rodas foi realizada na loja da Con-
forpés, em Sorocaba/SP, no sábado dia 16 de março último. 
A alegria de Robert 
era visível... o ami-
go e vereador Le-
ôncio e sua vizinha 
e anjo da guarda, 
choraram de emo-
ção ao ver o rapaz 
podendo realizar 
a partir de ago-
ra, o seu principal 
sonho: conseguir 
sair de casa para 
quem sabe, vol-
tar a trabalhar... ir 
à igreja agradecer 
pela cadeira, e levar 
sua filhinha para a 
escola. 
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Congresso já supera 
expectativa em número 

de profissionais 
inscritos !!!

ABOTEC 
DE LUTO

Sucesso anunciado ! Assim pode ser considerado o Congresso 
Brasileiro ABOTEC, ISPO-Brasil, ISPO-Cone Sul de Órteses Pró-
teses e Reabilitação, que acontecerá em São Paulo/SP de 31 
de julho a 2 de agosto, dentro da Feira+ Fórum Reabilitação, 
no Anhembi, zona norte da capital paulista.

Centenas de profissionais já estão inscritos e ainda dá tempo de inte-
ressados entrarem em contato e reservar sua participação. As vagas são 
limitadas. “Venho novamente convidar todos Ortesistas e Protesistas Orto-
pédicos, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Médicos Ortopedistas 
e Fisiatras, estudantes da área da saúde e demais profissionais envolvidos 
na reabilitação física, para participarem desse evento de caráter internacio-
nal, que terá a parceria da ABOTEC, da ISPO-Brasil e também dos demais 
Capítulos da ISPO no Cone Sul da América Latina como: Argentina e Chile, 
entre outros”, convida Joaquim Cunha, presidente da ABOTEC. 

Além do Congresso, haverá espaço para fornecedores do Brasil e de 
diversas partes do mundo, num evento que reunirá profissionais ligados à 
reabilitação e promoverá uma interação única. 

Foi com grande tristeza que todo o setor de 
órteses e próteses, e todo o mercado de 
tecnologia assistiva e reabilitação recebeu 
a notícia do falecimento do Sr. Hans Jo-
hann Kuhn, dia 05 de abril de 2013, em 

São Paulo/SP. Afinal, Sr. Hans, como era conhecido 
foi um dos principais pioneiros da ortopedia técnica 
no Brasil e 1º Presidente da ABOTEC, sendo também 
seu fundador há mais de 25 anos. 

Hans Kuhn nasceu na Suíça e formou-se em Or-
topedia Técnica no final dos anos 40.

Em 1951, já no Brasil tornou-se proprietário e 
diretor técnico da Ortopedia Americana. Sempre na 
busca da modernidade, incansável, viajava todos os 
anos para a Europa e USA trazendo sempre novas 
tecnologias.

A ortopedia técnica deve muito ao trabalho e de-
dicação do Sr. Hans. E uma das homenagens que ele 
recebeu em vida, foi o auditório com seu nome na 
Oficina Escola da ABOTEC, que imortaliza e reconhece 
o valor do homem e do profissional Hans Kuhn. 





90 moda e estilo

ASSIMETRIA nas roupas

D
esta vez, antecipando o que estará presente nas 
próximas coleções: vamos falar de ASSIMETRIA.

O destaque também é a modelo da Agência 
de Modelos Kica de Castro, Mah Mooni cujo país 
de origem é o Irã (Teerã), onde adquiriu o título 

de Bacharel em Filosofia e era Diretora de filmes documentá-

rios. Porém, sempre quis seguir a carreira de modelo, mas em 
seu país sentia dificuldades e passou a pesquisar na internet, 
onde descobriu o trabalho da Agência da Kica e após muitas 
pesquisas e trocas de informações e emails, mudou-se para 
o Brasil, pois apesar deste país ainda não ter tanta abertura 
para a inclusão, o futuro pode estar aqui. 

Este visual esportivo de blusa e calça-assimétrica, e/ou calça short, 
destaca-se, pois é indicado para a PcD (pessoa com deficiência) com am-
putação de membro inferior esquerdo ou direito, mas também para toda 
pessoa com ou sem deficiência que queira usufruir das diferentes variações 
em uma só peça. (Veja fotos)

Este modelo, além de apresentar um resultado assimétrico interessante, 
pode também levar à praticidade de poder tirar a prótese, sem precisar 
tirar a roupa.

Blusa: tecido de malha de algodão 100%

Calça: tecido de sarja - 97% algodão e 3% elastano

por Silvia de Castro   

tendência de moda Verão 2014 !!!



moda e estilo

Silvia de Castro é consultora e estilista de 

moda, especializada em moda e estilo para 

pessoas com deficiência.

Email: scestiloterapia@gmail.com

Blog: www.estiloterapia.com.br

Vestido modelo Assimétrico, com tecido “toque de seda”, 
porém sua composição é 98% poliéster e 2% elastano.

Essa tendência da Assimetria deu um resultado interes-
sante, pois, “preencheu” visualmente o lado da amputação 
de Mooni, o que atendeu a expectativa dela, quando me 
encomendou um modelo de vestido que resultasse certa 
simetria no visual.

Mais uma vez, este artigo mostra que é possível simplificar 
o termo “Moda Inclusiva”, trazendo à tona a ideia de Moda 
Universal, que busca desenvolver modelos e modelagens 
que possam atender ao maior número de pessoas com suas 
diferentes características físicas e personalidades.

Até a próxima!!!

Da esquerda para direita:

A estilista de moda Silvia de Castro, a modelo 
Mah Mooni, a maquiadora Vivian Genari e a fotógrafa  
Kica de Castro.
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Modelo marca uma nova fase para a montadora francesa no Brasil, que reinicia 
seu programa de Vendas Especiais, visando retomar com força total o atendimento 

aos consumidores com deficiência em toda sua rede...

teste drive

D
epois de uma entrada glamorosa no merca-
do brasileiro e um ótimo trabalho realizado no 
atendimento de pessoas com deficiência por 
parte do departamento de vendas especiais 
e do programa “Direção Livre Peugeot”, criado 
especificamente para o atendimento de PcD 

(2007/2008) quando lançou o modelo 207 automático, dentro 
outros em sua linha, nos últimos 3 anos a montadora veio esfrian-
do sua participação neste segmento, passou por muitas mudanças 
internas e chegou a praticamente ter uma participação quase que 
inexpressiva em 2012 nesta fatia considerável de mercado. Agora, 
com a chegada de uma nova diretoria no comando das chamadas 
Vendas Diretas da marca, a montadora está reestruturando seu 
departamento para o atendimento às pessoas com deficiência e 
promete retomar o bom trabalho que foi realizado no passado, 
reconquistando a fatia de mercado que lhe pertenceu neste 
segmento e que na época, colocou a Peugeot entre as marcas 
queridas pelo consumidor com deficiência. E para dar o start 
nessa nova fase, a Revista Reação, mais uma vez em parceria 
com a montadora (Peugeot) realizou uma bateria de testes com o 
modelo mais procurado da marca pelas pessoas com deficiência: 
o Peugeot 308 !

O veículo foi cedido pela fábrica e ficou em poder da nossa 
redação durante mais de 30 dias, onde nossa equipe especia-
lizada e exclusiva submeteu o modelo a todas as situações de 
uso no dia-a-dia de uma pessoa com deficiência e seus familia-

res. Primeiramente, através da parceria entre a Revista Reação 
e a adaptadora de veículos Cavenaghi, mandamos instalar no 
308 uma alavanca de freio e acelerador, juntamente com um 
pomo giratório no volante. Com os equipamentos devidamente 
instalados, os testes foram realizados e o modelo não deixou a 
desejar, superou as expectativas e deixou boas impressões na 
equipe e nas PcD convidadas da revista para a realização dos 
testes. Bom sinal para a marca... melhor ainda para os consu-
midores com deficiência.

O carro e seus destaques
O Peugeot 308 é produzido na Argentina e pode ser comercia-

lizado com as isenções para PcD no Brasil, em função do acordo 
do Mercosul. Dono de um visual incrível, linhas modernas e 
arrojadas, como é o estilo da marca, o modelo ainda traz consigo 
uma tecnologia embarcada de dar inveja aos concorrentes, com 
equipamentos de série que oferecem boa dirigibilidade, conforto 
e segurança ao motorista e aos ocupantes do carro, sem falar 
no acabamento de primeira linha, com motor potente e câmbio 
automático com ótimo desempenho. 

O 308 veio para substituir o antigo Peugeot 307 no Brasil, e fez 
isso com classe. O teto inteiro panorâmico de vidro dá ao modelo 
um charme e uma beleza incomparáveis. As rodas esportivas 
também merecem destaque. A lataria, com vincos nas laterais das 
portas, acentuam a esportividade do modelo, assim com o neon 
das lanternas e seu desenho perfilado. Internamente a beleza do 

Peugeot 308



teste drive

painel e o acabamento em couro é luxuoso 
e de qualidade impressionante.

Acessibilidade e transferência
Nesse quesito, o 308 mostrou boa per-

formance. A abertura das portas dianteiras 
é boa, mas poderia ser um pouco mais 
ampla. E a altura do banco do motorista, 
quase no nível do assento da cadeira de 
rodas, que para quem se utiliza delas, é 
importante no momento da transferência 
da cadeira para o carro e do carro para a 
cadeira, facilitando essa ação. Para quem 
não se utiliza de cadeira de rodas, mas tem 
dificuldade de locomoção, a altura do carro 
em relação ao solo acaba dificultando um 
pouco a entrada e saída do veículo, por ele 
ser relativamente baixo. Mas não é nada 
que possa ser visto como ponto negativo. 

O apoio de braço na porta do motorista 
fica numa altura certa para que sirva de 
apoio na hora de dirigir se utilizando da 
alavanca de freio e acelerador (adaptação), 
dando segurança e conforto para quem diri-
ge. Os comandos de painel e controles são 
próximos e bastante ao alcance do volante, 
portanto, perto das mãos do motorista. O 
que facilita na condução do carro.

Um detalhe que ajuda também no dia-
-a-dia para as PcD no 308, é o sistema de 
sensor crepuscular, que acende sozinho 
os faróis quando o ambiente externo es-
curece. O limpador de para-brisa também 
tem sensor de chuva, acionando a palhe-

tas automaticamente. Isso ajuda muito, 
apesar de que os comandos de luzes e 
do limpador do para brisas nas alavancas 
junto ao volante, bem como o controle do 
rádio/CD e do piloto automático também 
ali posicionados, e os botões do painel de 
instrumentos, tem fácil acesso.

Dirigibilidade, visibilidade, 
conforto e desempenho

Os bancos dianteiros encaixam o tronco 
do motorista, são firmes a as regulagens 
permitem conforto para qualquer tipo de 
estatura e peso do condutor. O 308 é bas-
tante confortável e tem bom espaço interno 
para o motorista e passageiro da frente. O 
que não dá para dizer o mesmo em relação 
a quem vai no banco de traz. Dependen-
do do tamanho dos ocupantes do carro, 
quem vai atrás viaja bem apertado. Apesar 
de silencioso na maior parte do tempo, 
quando encontra buracos a suspensão do 
modelo não absorve o impacto com suavi-
dade. Nas curvas, o 308 é bastante estável 
e seguro. Sua direção leve e de sistema 
eletro-hidráulico, ajudam nas manobras na 
cidade e proporciona segurança na estrada. 
A alavanca de câmbio (automático) é bem 
localizada e de fácil manejo e acionamento. 
E as trocas de marcha são suaves, pra-
ticamente imperceptíveis aos ocupantes 
do carro.

O motor 2.0 16V tem retomadas de 
velocidade e aceleração eficientes. Basta 
cutucar o acelerador e ele reage pronta-
mente. Nas retomadas de velocidade é 
eficiente e possibilita ultrapassagens se-
guras. O problema é o consumo de com-
bustível. O 308 é potente e rápido, porém, 
beberrão. Principalmente usando o Etanol 
como combustível. O ideal é usar sempre 
que possível, a gasolina para sentir menos 
o consumo.

Um ponto que chama a atenção é a 
altura do carro. A frente quase sempre 
raspa embaixo, independentemente da 
inclinação da rampa que pega pela frente. 

No quesito visibilidade, não tem para 
ninguém... ela é ótima em todos os lados, e 
de todas as formas, inclusive olhando para 
cima, com o teto solar panorâmico, que 
oferece uma sensação de liberdade e um 
visual incrível para os ocupantes do 308.

Porta-malas
Como todo hatch, o Peugeot 308 não 

tem um grande porta-malas, mas até que 
acomoda bem uma cadeira de rodas des-
montada em seus 430 litros de capacida-
de. Como a maioria das cadeiras de rodas 
em uso hoje em dia, são desmontáveis, 
dobráveis e permitem que sejam retiradas 
as suas rodas num simples toque de bo-
tão (sistema quick), tudo se encaixa com 
um pouco de “jeitinho”. Rodas e corpo da 
cadeira ocupam quase todo o espaço do 
porta-malas, mas vão bem acomodadas. 
Dá até para caber umas malas ou com-
pras. Já uma cadeira monobloco, terá um 
pouco mais de dificuldade, tendo  parte 
dela certamente que ser acomodada no 
banco traseiro.

93



94

CONACESSUR
momento surdo por Neivaldo Zovico

A 
CONACESSUR-FENEIS - 
Coordenadoria Nacional de 
Acessibilidade para Surdos 
é um setor que faz parte da 
Federação Nacional de Edu-

cação e Integração dos Surdos – FENEIS. 
A FENEIS é uma entidade sem fins lu-

crativos composta por voluntários Surdos 
e ouvintes. Os voluntários que atuam na 
CONACESSUR estão localizados nas Regi-
ões Norte e Sul. 

Um dos coordenadores sou eu - Nei-
valdo Augusto Zovico – Região SUL e o 
outro, Marcelo Amorim – Região NORTE, 
ambos Surdos e trabalham com equipes 
de ouvintes e Surdos. Todos os membros 
apoiam a quebra das barreiras de comu-
nicação e a melhoria na integração entre 
Surdos e ouvintes nas diversas formas de 
comunicação: visual, escrita e sinalização.

No Brasil existem 9,7 milhões de Sur-
dos, porém 2,2 milhões de Surdos com 
grande dificuldade e 7,5 milhões de Sur-
dos pequena dificuldade, conforme o IBGE 
2010. A nossa preocupação é melhorar o 
acesso para todos os tipos como Surdos 
Sinalizados, Surdos Oralizados, Surdos Bi-

língues e Surdos Implantados.
Segundo a Constituição Federal, no 

artigo 5º: “....Todos são iguais perante a 
Lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos Brasileiros e aos estran-
geiros residentes no Pais.....”

A Lei de Acessibilidade de 10.098/2000, 
no Artigo 17 diz: o Poder Público promo-
verá a eliminação de barreiras na comu-
nicação e estabelecerá mecanismos e al-
ternativas técnicas que tornem acessíveis 
os sistemas de comunicação e sinalização 
à pessoas portadoras de deficiência sen-
sorial e com dificuldade de comunicação, 
para garantir-lhes o direito de acesso à 
informação, à comunicação, ao trabalho 
à educação, ao transporte, à cultura, ao 
esporte e ao lazer.

O objetivo da CONACESSUR é promo-
ver acessibilidade de comunicação em 
todos os ambientes em que houver indi-
víduo Surdo, trazendo a melhoria de vida 
e satisfação dos Surdos sem enfrentar os 
problemas de comunicação.

Desde a criação da Lei de Acessibilida-
de no Brasil no ano de 2000, até hoje os 
esforços não foram suficientes para atingir 

Coordenadoria Nacional de Acessibilidade para Surdos
a demanda de acessibilidade para os Sur-
dos,  pois falta muito para cumprir mesmo 
com as empresas públicas e privadas.

Os membros da CONACESSUR parti-
cipam em reuniões e em projetos, fazem 
auditorias, documentam e acompanham 
ações junto ao Ministério Público Fede-
ral. Também fazemos auditorias no cum-
primento dos decretos 5.296 e 6.523 
(decreto do SAC) para garantir que as 
empresas atendam corretamente os Cida-
dãos Surdos. Também damos suporte em 
tecnologia de telecomunicações para ór-
gãos públicos e privados em tudo que se 
diz respeito à acessibilidade para Surdos.

Os Líderes Surdos, quando participa-
ram nas reuniões na Feneis e diversas 
empresas públicas e privadas sempre 
contam com apoio da Feneis e de Inter-
prete de LIBRAS para a comunicação com 
líderes Surdos e participantes.

Orientamos as empresas públicas e 
privadas a melhorar o SAC – Serviço de 
Atendimento ao Consumidor com diversas 
formas de comunicação. Infelizmente as 
empresas de Call Center sempre cumprem 
a exigência do Decreto 6.523 com a ve-
lha tecnologia praticamente extinta que é 
o TS - Telefone para Surdos. Atualmente 
com a evolução tecnológica, os Surdos 
comunicam por Internet, SMS, Internet Mó-
vel, por texto, por vídeo e é por isso que 
devemos procurar incluir estas formas de 
comunicação nos SAC das empresas para 
o melhor acesso dos Surdos.

Neste caso, lutamos muito para tirar 
a velha tecnologia do TS – Telefone para 
Surdos substituindo por novas tecnolo-
gias como mensagem tipo SMS dos ce-
lulares, chat de internet e videochamada 
dos celulares e tablets/smartphones para 
implantação nas diversas centrais de aten-
dimento ao consumidor Surdo.

 Mas as empresas e o Governo ainda 



momento surdo

Neivaldo Augusto Zovico  
Consultor de Acessibilidade para Surdos e pessoas 
com deficiência auditiva.
Coordenador Nacional de Acessibilidade para Surdos 
da FENEIS
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação 
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo
Colaborador da equipe do site : www.portaldosurdo.com 
www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
email : neivaldo.zovico@terra.com.br

acreditam que o TS – telefone 
para Surdos é meio de comu-
nicação usado pelos Surdos 
e Deficientes Auditivos, onde 
estão instalados os TS – Tele-
fone para Surdos são abando-
nados e quebrados por isso 
nem estão sendo usados.

Recebemos e-mails sobre 
reclamações, dúvidas, infor-
mações, etc., a respeito de 
acessibilidade para surdos 

que gerou muitos problemas como Interprete de LIBRAS no 
Ensino Médio, DETRAN, CFC – Centro de Formação de Condu-
tores, Hospital, Agência de Empregos, pacotes de mensagens 
SMS dos celulares, pacotes de banda larga, SAC – Serviço de 
Atendimento ao Consumidor com nova tecnologia de comuni-
cação para atender os Surdos, legenda na televisão a cabo etc. 
A nossa equipe responde aos e-mails, e também orientamos a 
procurar Ministério Público Federal de Direitos Humanos e Direi-
tos do Cidadão, ANATEL, Secretária de Educação, ABRATEL etc.

A equipe da CONACESSUR se preocupa muito sobre acessi-
bilidade para casos de emergência, e sempre está lutando para 
garantir os direitos dos Surdos com os SMS dos celulares para 
uso em caso de emergência. Até hoje este serviço ainda não está 
funcionando, e estamos providenciando para nossa manifestação 
junto a estas autoridades.

Participamos em reunião da ANATEL, onde Secretaria de Direi-
tos Humanos cedeu o espaço para uma audiência pública sobre 
Central de Intermediação de Telecomunicação para receber as 
avaliações e também criticas, com a presença de muitos repre-
sentantes das Instituições Surdas. Apresentamos uma pesquisa 
que foi realizada pelo nosso site comprovando que a maioria 
dos Surdos prefere novas tecnologias como mensagem SMS, 
Chat e videoconferência, mas a Anatel não reconheceu nossa 
pesquisa. Foram feitas muita críticas sobre a velha tecnologia, 
e a responsável pela audiência pública Cristiana Martins Leão 
prometeu que vai analisar ainda este ano para dar o resultado 
da audiência pública.

Agradecemos as instituições que apoiam e colaboraram 
com toda e qualquer medida e iniciativa de desenvolvimento 
para a Integração e a Socialização da Comunidade Surda no 
Brasil.

notas

Casa Ortopédica  x Ortomix: parceria de sucesso !

A Ortomix, tradi-
cional empresa de 
cadeiras de rodas, 
em parceria com a 
Casa Ortopédica, 
está oferecendo ao 
mercado a sua linha 
de carrinhos moto-
rizados em triciclos 
e quadriciclos para 
pessoas com defi-
ciência. Uma linha 
completa e funcio-
nal que permite aos 
usuários dos mais 
diferentes perfis de 
deficiências ou mo-

bilidade reduzida, entre eles: idosos, paraplégicos, hemiplé-
gicos e mesmo amputados, fazer descolamentos urbanos, 
sejam em áreas planas ou mesmo em inclinações ou pisos 
não preparados para PcD. “Os modelos estão disponíveis 
para pronta entrega, com envio para todo Brasil. Design 
moderno, mecânica resistente e farto estoque de reposição 
de peças preparado para abastecer a demanda crescente 
desse mercado. Tanto é fato que somente desde o final 
de ano (2012) até essa data, a 
parceria já contempla mais de 60 
unidades comercializadas”, afirma 
Luciano Santos, da Casa Orto-
pédica. “Aproveito para  agrade-
cer o prestígio de nossos clientes 
e convidamos toda família idosa 
e portadora de deficiência que acesse nosso portal ou visite 
nossa loja,  faça um teste e adquira os carrinhos que com 
certeza, podem melhorar a qualidade de vida e inclusão na 
sociedade”, convida Santos.
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Fernando Aranha
perfil

O
s atletas brasileiros estão 
entre os sete melhores do 
mundo nos Jogos Paralím-
picos de Verão e agora bus-
cam novas conquistas nas 

Paralimpíadas de Sochi 2014, na Rússia. 
Desta vez será na neve, em esportes como 
sky cross country e snowboard. A iniciativa 
é da Confederação Brasileira de Desportos 
na Neve (CBDN) e do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB).

E Fernando Aranha é um dos atletas 
postulantes a uma vaga nas competições. 
Membro do Clube de Ciclismo de São José 
dos Campos/SP, participante do projeto Bol-
sa Atleta do Governo Federal, ele conta com 
apoio da Bodytech, Instituto Mara Gabrilli,  
Mynd Sportswear, Bike Velo e Superação 
Clube Paradesportivo. Conhecido em dis-
putas de handbike e triathlon, Fernando 
tem sequela de pólio e é formado em Co-
municação Social, habilitação Rádio e TV, 
trabalhando no setor de pós-produção da 
SP-Telefilm.

O interesse por esportes é antigo: no in-
ternato onde cresceu, o Pequeno Cotolengo 
de São Luiz Orione, em Cotia/SP, se des-
tacava em jogos pela agilidade e destreza, 
além da audácia, e sempre se propunha a 

jogar nas aulas de educação física, embora 
naquela época, os alunos com deficiência 
fossem dispensados de participar. “Sempre 
fui bom esportista e gostava muito dos es-
portes em geral pelas possibilidades que 
me proporcionavam com relação a testar 
meu corpo”, conta Fernando. 

Ele jogou também basquete enquanto 
experimentava atletismo e, por volta de 10 
anos atrás, tendo que conciliar trabalho, 
faculdade e esportes, optou em praticar as 
modalidades individuais, inicialmente pela 
qualidade de vida. “Isso me conduziu aos 
esportes de resistência, como as maratonas, 
e para melhorar minha performance, fui 
atrás de uma handbike, que me levou para 
o ciclismo, onde acabei me destacando”, 
conta.

Apenas no fim dos estudos teve maior 
oportunidade de se dedicar ao esporte de 
rendimento, pois os treinos demandam 
muito tempo. Tendo praticado corrida e 
ciclismo, acabou sendo “quase” natural se 
aventurar nas provas de triathlon. “Quase, 
porque a natação não fazia parte de minhas 
atividades até então, mas me dediquei e o 
triathlon acabou se tornando meu esporte 
de preferência e prioridade, o que me le-
vou a ser madalhista de bronze no Mundial 

um atleta consagrado em busca dos jogos de inverno
de Paratriathlon em Beijing - China 2011, 
em meu primeiro mundial na modalidade. 
Acho que acertei na escolha e me senti 
muito feliz quando foi anunciado como 
esporte a debutar nas Paralimpíadas Rio 
2016”, afirma Fernando.

Sua história nos esportes é de sucesso 
comprovado: no ciclismo tem 8 títulos 
nacionais, sendo quatro Contra Relógio 
e quatro de Resistência, além de provas 
regionais como Copa América e Campeo-
nato Vale Paraibano. No Triathlon são dois 
títulos nacionais, além de etapas no troféu 
Brasil de Triathlon e Campeonato Paulista, 
vislumbrando mais um agora em abril, 
em João Pessoa/PB. No atletismo já foi 
campeão e recordista das provas de 800 
mts e 1.500 mts,  5 vezes campeão da 
São Silvestre na Categoria Cadeirante e 3 
vezes na Maratona de São Paulo, além de 
ter participado por 5 vezes da Maratona de 
Nova York e outras provas internacionais.

Agora suas atenções se voltam para 
outra frente, já que foi convidado a trei-
nar para a disputa de ski cross country 
pela CBDN e CPB, por seu histórico nos 
esportes de resistência e seus constantes 
“desbravamentos” em modalidades não 

perfil



esportes

tão tradicionais para pessoas com deficiência. “Os 
treinamentos em neve foram bem difíceis, mas 
muito proveitosos. Tive muito boa adaptação com 
relação ao clima, mas claro que preciso tomar 
certos cuidados para com o ambiente. Já com 
relação aos treinos específicos foi um pouco mais 
complicado, é preciso ter experiência na neve e, 
como no Brasil não tem neve, fica difícil. Desen-
volver um equipamento próprio para competição 
foi um complicador. Até colocar em ordem um 
sitski com razoável qualidade à minha necessi-
dade,  perdi vários dias entre tentativas, erros e 
acertos”, conta Fernando, sobre a temporada em 
fevereiro último, na Suécia. 

De volta ao Brasil, os treinamentos com o 
técnico Tiago Gorgatti seguirão mais intensos, 
mas dentro do que a falta de neve permite. Ele 
terá que desenvolver um sitski para asfalto para 
simular, da melhor maneira possível, as situa-
ções que encontrou na neve, além de conciliar 
com suas atividade no triathlon. “Com relação à 
possível classificação para Socchi, ainda tenho 
uma temporada no fim de 2013 para conseguir 
a pontuação mínima, que é algo que me motiva 
bastante, pois em apenas um mês de treinos 
na neve e com todos os problemas ocorridos, 
cheguei bem próximo da pontuação. Tem muito 
espaço para crescer ainda”, assegura.

Fernando é um entusiasta do esporte em geral, 
para todas as pessoas, independente de suas 
condições, já que além de exercitar o corpo, é 
possível exercitar muito mais a mente, o foco, a 
estratégia e a vontade, experimentando sensações 
e controlando as emoções. “Esporte é para mim 
uma maneira de viver uma vida inteira de forma 
compactada a cada evento. As pessoas com de-
ficiência sempre dão exemplos de superação e 
o esporte é uma ferramenta para isso, mas acho 
que não por terem uma deficiência, mas por 
serem humanas. Todos nós superamos, sempre. 
O esporte está ai para nos ajudar a superar e 
desenvolver”, finaliza Aranha.

perfil

Laureus 2013: brasileiro ganha o “Oscar” dos esportes !!!

O prêmio Laureus 2013, em sua 14ª edição, destacou o nadador Daniel 
Dias na categoria paratleta. Ele é o maior medalhista brasileiro em Jogos 
Paralímpicos de todos os tempos. Só para ter uma ideia, em Londres 2012, 
o nadador faturou o ouro com direito a recorde mundial nas 6 provas 
individuais que disputou (50m livre, 50m costas, 50m borboleta, 100 m 
peito, 100m livre e 200 m livre).

Daniel é o primeiro brasileiro a ser agraciado duas vezes com o principal 
prêmio esportivo mundial, em 2009 e 2013. Pela primeira vez no Brasil, a 
cerimônia ocorreu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 11 de março. 
Ele disputou com o também brasileiro Alan Fonteles (atletismo), Alex Zanardi 
(ciclismo, Itália), Johanna Benson (atletismo, Namíbia), Patrick Anderson 
(basquete em cadeira de rodas, Canadá) e David Weir (corrida de cadeira 
de rodas, Grã-Bretanha). A escolha se deu em votação dos membros do 
Academia Laureus e jornalistas.

Com 24 anos, o atleta nasceu com má formação congênita nos braços e 
perna direita. É detentor do recorde mundial nas provas de 100m e 200m 
livre, 100m costa e 200m medley em sua categoria de natação paralímpica. 
Somando Pequim 2008 (4 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 bronze) e 
Londres 2012, Daniel arrebatou 15 medalhas olímpicas. Só para comparar, 
Michael Phelps, maior atleta olímpico de todos os tempos, já ganhou 22.

Daniel é um orgulho para o esporte brasileiro e exemplo para todos nós !!!

O ex-BBB, Fernando Fernandes, será 
embaixador na Meia Maratona !

Em 14 de abril, Fernando Fernandes será “em-
baixador da Netshoes” na XIV Meia Maratona, um 
dos eventos esportivos mais tradicionais da capital 
paulista. A corrida terá largada às 7h30 na Universida-
de de São Paulo (USP). Ele realizará o aquecimento 
para as pessoas com deficiência que vão participar da corrida, conversará com 
o público e realizará sessão de autógrafos no estande da empresa, conside-
rada o maior conglomerado de lojas virtuais de esporte da América Latina. A 
preparação física de Fernando para completar o percurso de 21,097 Km com 
a handcycle, é exibida em uma série de 3 vídeos na fanpage da Netshoes. A 
presença dele está relacionada ao “Esporte Sem Limites”, movimento de incen-
tivo ao esporte adaptado anunciado em outubro de 2012 pela empresa e que 
marcou o lançamento da categoria voltada para as pessoas com deficiência.
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“Mascotes” com Down entram em campo no 
Campeonato Paulista

Por conta da comemoração do Dia Internacional da Síndro-
me de Down, 6 jovens realizaram um sonho em 17 de março 
último em São Paulo/SP: entraram de mãos dadas com os 
jogadores do São Paulo, em pleno estádio do Morumbi, antes 
do jogo contra o Oeste, de Itápolis/SP, pelo Campeonato Pau-
lista, jogo que foi vencido pelo tricolor. Beatriz Moares, Beatriz 
Kaori, Bruno, Eduardo, Juliana e Kayki enfrentaram frio e chuva, 
mas a alegria superou tudo. A ação foi feita em parceria com o 
Instituto Olga Kos, Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público que atende na capital paulista mais de 480 crianças, 
jovens e adultos com Síndrome de Down e/ou deficiência 
intelectual. Oferecendo acesso à arte, cultura e esporte, o 
Instituto promoveu a vista para estimular o esporte inclusivo.

Time Nissan de anuncia novo nome pararímpico

CPB reelege Parsosns como presidente até 2017

Andrew Parsons continua no comando 
do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). 
Ele foi reeleito por aclamação em 13 de 
março, encabeçando chapa única que 
conta com os vice-presidentes Mizael 
Conrado e Ivaldo Brandão. Eleito pela 
primeira vez em 2009, deverá deixar o 
cargo após o novo mandato já que o 
estatuto prevê apenas uma reeleição. 
Na assembleia em que foi escolhido, o 

dirigente apresentou a previsão orçamentária para 2013, por 
volta de R$ 100 milhões. Fez também um balanço dos 4 anos 
anteriores: no primeiro mandato, a verba destinada ao esporte 
paralímpico foi de R$ 175 milhões, quase R$ 44 milhões ao 
ano. O valor representa um grande aumento em relação ao 
período de 2005 a 2008, que teve orçamento total de R$ 77 
milhões. O aumento se deu graças às parcerias com o Ministério 
do Esporte, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura 
do Rio de Janeiro e os patrocínios da Caixa Econômica Federal 
e Infraero.

Houve ainda um avanço na quantidade de pódios conquis-
tados nos Jogos Paralímpicos. O Brasil saltou do 9º lugar no 
quadro de medalhas em Pequim 2008, para o 7º em Londres 
2012, conquistando 21 ouros contra 16 na competição na 
China. Parabéns ao CPB e ao trabalho realizado por Parsons. 
E boa sorte nesse novo mandato !

O projeto da montadora, que apoia 24 atletas olímpicos 
e 6 paralímpicos até 2016,  tem, a partir do último mês de 
fevereiro, 5 novos atletas. Ao grupo dos paralímpicos, chegou 
Jane Karla Rodrigues, do tênis de mesa, que substituiu Cláudia 
Cícero, do remo, que deixou o projeto por motivos pessoais.

Além de ganhar um Livina X-Gear, top de linha da família 
esportiva Livina, os atletas patrocinados pela montadora 
japonesa participam de workshops e seminários constantes, 
com temas como gestão de carreira, psicologia do esporte 
e nutrição, entre outros. A Nissan prevê também atividades 
com os treinadores de cada atleta.

A goiana Jane Karla tem 37 anos e, aos 3 anos, foi diag-
nosticada com poliomielite. Entre suas principais conquistas 

estão três medalhas de ouro nos Jogos Parapanamericanos: 
duas em 2007, no Rio de Janeiro, e uma em Guadalajara, 
em 2011. Participou dos Jogos Paralímpicos de Pequim e de 
Londres, terminando ambos em 5º lugar.

A Nissan do Brasil será o patrocinador oficial dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e do Comitê Olímpico 
Brasileiro na categoria Automóveis. Essa parceria contempla 
o fornecimento de cerca de 4.500 veículos de diversos tipos 
que irão atender às necessidades dos Jogos e do Time Brasil 
em todas as suas categorias. Esta frota priorizará energia limpa 
(etanol ou eletricidade), apoiando os esforços do Comitê Or-
ganizador Rio 2016 para atingir as metas de sustentabilidade 
dos Jogos.



iniciativa

Atletas terão novo ginásio 
paradesportivo em Mogi das Cruzes/SP

A 
cidade paulista de Mogi das Cruzes/SP tem previ-
são de inaugurar, no próximo mês de dezembro 
de 2013, o novo ginásio municipal de paradespor-
to, com área de 1.573 m², construído totalmente 
de acordo com a NBR 9050 da Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas (ABNT). O projeto prevê três linhas 
de arquibancadas, vestiários e sanitários com acessibilidade, re-
feitório, vestiário para arbitragem, estacionamento, praça interna, 
arborização e piso podotátil e direcional, além de quadras com 
metragens especiais para determinadas modalidades. 

O lançamento oficial da obra foi no início de março e o investi-
mento total, de R$ 2,1 milhões, terá R$ 1,5 milhão repassado pelo 
Governo Estadual. De acordo com a secretária de Estado de Direitos 
da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, o novo ginásio 
garantirá duas importantes vertentes: “a primeira porque exercício 
é bom para qualquer pessoa, independente da sua condição física; 
segundo porque possibilita experiências de superação. Quem vai 
bem no esporte, vai bem na vida”, afirmou Linamara.

O município já tem projetos na área do paradesporto. Como 
conta o secretário de Esportes e Lazer, Nilo Martins Guimarães, 
Mogi é muito forte nos Jogos Abertos e Regionais, e a delegação é 
a que traz maior número de medalhas, principalmente em atletis-
mo e natação. “O Brasil, de maneira geral, está devendo muito em 
relação à acessibilidade, principalmente na adaptação de espaços 
mais antigos”, explica o secretário, afirmando que o atual Ginásio 
Hugo Ramos, hoje local de treinamento dos paratletas, é adaptado, 
mas que com a inauguração, as condições vão melhorar ainda mais.

Cidade de campeão !!!
Mogi das Cruzes/SP tem como coordenador do paradesporto 

Dirceu José Pinto, um grande nome da bocha adaptada que já 
conquistou muitas medalhas, aqui e em vários países. “Com a 

construção do Centro de Paradesporto, nossa cidade, que já tem 
várias modalidades treinando para representar o município, será 
referência nacional em reabilitação através do esporte adaptado”, 
afirma.  A ideia é que o centro seja integrado com a AACD, já que o 
ginásio é vizinho da unidade. 

“Em 2 anos de projeto, temos mais de 100 paratletas que, a 
partir do momento que passaram a fazer parte do projeto SMEL/
JSL Mogi das Cruzes Paradesportiva, tiveram suas vidas mudadas, 
se animaram a sair de casa, treinar, viajar, competir, terminar os 
estudos, cursar a universidade, trabalhar, namorar, alguns casam e 
formam uma família, temos todos esses exemplos para contar do 
que o esporte tem contribuído para mudar a vida das pessoas em 
nossa cidade”, garante. 

De acordo com Dirceu, uma empresa local, a JSL Logística, pa-
trocina 61 paratletas com salário e transporte, para treinamentos 3 
vezes por semana no Hugo Ramos nas modalidades: Bocha Adap-
tada, Natação, Atletismo, Basquete em Cadeira de Rodas, Futebol de 
Amputados, Tênis em Cadeira de Rodas, Goal Ball, Futebol de Sete 
(Paralisados Cerebrais) e Tênis de Mesa. Novas equipes deverão 
ser montadas neste ano: de Vôlei Sentado e Futebol em Cadeira 
de Rodas Motorizado Power Chair. 

“Quando o Centro de Paradesporto ficar pronto, vamos ter um 
espaço voltado só para isso em Mogi das Cruzes, conquista que pou-
cas pessoas do Brasil têm, pois a estrutura que existe hoje é dividida 
com as modalidades convencionais para pessoas sem deficiência”, 
afirma Dirceu. Ele conta que, em 2008, foi para as Paralimpíadas 
na China, em Pequim, e de lá voltou com 2 medalhas de ouro. “Eu 
não tinha onde treinar e usava a garagem da minha casa para isso... 
para as Paralimpíadas de Londres, o prefeito Marco Aurélio Bertaiolle 
construiu uma quadra no Ginásio Municipal para que eu e outros 
atletas treinássemos”, lembra o atleta.

O resultado é conhecido: Dirceu trouxe 2 ouros, sendo um indi-
vidual e outro em dupla, e o atleta Maciel Santos conquistou outro 
ouro. “Agora para as competições até as Paralimpíadas do Rio, em 
2016, teremos um local só nosso, das modalidades paradesportivas, 
para nos preparar e trazer de lá novas medalhas de ouro para Mogi 
e para o Brasil”, espera o atleta, que conta também com apoio do 
Time São Paulo, do Time Nissan e do Bolsa Atleta.
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Bicicletas Adaptadas
sustentabilidade

I
ncentivo, atenção e perspicácia. Três 
palavras que usadas individualmente 
não apresentam tanto efeito assim, 
mas quando anexas a um objetivo 
têm o poder de propiciar intensas 

sensações traduzidas em ações rotineiras. 
A adaptação de bicicletas para pessoas com 
deficiência, feita pela ONG Embrião, em Al-
vorada/RS, permitiu que a criatividade, junto 
à prática sustentável, trouxesse novas expe-
riências àqueles que tanto os motivaram.

A ONG, em parceria com a Escola Esta-
dual Salgado Filho, também do Rio Grande 
do Sul, confeccionou dois tipos de bicicleta 
com adaptações específicas para cegos, ca-
deirantes e muletantes. Com pouco, se fez 
muito: através do recebimento de materiais 
e peças doadas, pedaços de ferro, cantonei-
ras e soldas, a entidade ergueu os modelos 
que permitem passeios sem restrições para 
pessoas com vários tipos de deficiências 
diferentes. 

O tipo destinado a pessoas com deficiên-
cias visuais, ou com baixa visão, tem em sua 
estrutura duas bicicletas interligadas, que 
permitem, assim, que as voltas sejam guia-

das por um vidente. O modelo foi apelidado 
de ODKV (o de cá vê), um jeito descontraí-
do de brincar com o ciclista que, através do 
acompanhante, pode enxergar o trajeto. Já 
a outra adaptação, direcionada a cadeiran-
tes, pessoas que se utilizam de  muletas 
e com outros tipos de deficiências físicas, 
ocorre acerca dos guidões. A força neces-
sária para locomoção, que acontece tradi-
cionalmente nos pedais, é remetida para 
cima, no guidão, possibilitando que os movi-
mentos sejam feitos 
pelas mãos ao invés 
dos pés. Ambos os 
tipos se adéquam 
ao tamanho e defi-
ciência do condutor, 
ou conduzido, e são 
produzidos individu-
almente. A “ODKV” 
tem modelos peque-
nos e grandes, com 
aros de 20” a 26”. E 
uma outra, individual, 
que é específica para 
quem se locomove 

vento no rosto com sensação de liberdade !!!
sem a necessidade do uso dos membros 
inferiores. Para a fabricação desse modelo, 
que tem características específicas para 
cada usuário, a ONG possui um protótipo 
que é utilizado para tirar as medidas e 
verificar as necessidades de cada condutor, 
antes da confecção da sua bicicleta.

A ideia surgiu devido ao incentivo dado 
pelos alunos do Projeto EducaAção Eco-
Lógica, realizado em Alvorada/RS e na 
região metropolitana de Porto Alegre/RS, 
com intuito de repassar a educação am-
biental para crianças e adolescentes utili-
zando jogos de xadrez como ferramenta 
de trabalho lúdico. Paralelamente, a ONG 
apoia e organiza diversos passeios ciclísti-
cos pela cidade, o que levou os estudantes, 
entre os quais 12 são com deficiências 
visuais, a motivar a criação de uma bi-
cicleta compatível às suas necessidades 
para que também pudessem participar 
dos percursos feitos. Atualmente, segundo 
o Coordenador de Projetos da Embrião, 
Josué Aguiar, há 40 pessoas participantes 
desse cenário, dentre cegos e PcD físicas. 
A equipe disponibiliza a produção das bi-
kes adaptadas gratuitamente às pessoas 
com deficiência sem condições financeiras, 
quando recebem apoio para confecção. 

Da esquerda para direita: Janete Soares, Presidente da Embrião; Darcy Lima, Presidente da CBX – Confederação 
Brasileira de Xadrex, e José Aguiar, Coordenador do Projeto. 

Alan Torett (à esquerda), deficiente visual, de 21 anos passeou ao lado do 
voluntário da Embrião, Fernando Lopes.



ponto de vista

REABILITAÇÃO: 
Ensinando NO caminho... 
Reabilitação se constrói..

D
eparar-se com alguma situação adversa, no 
caso, alguma limitação, seja visual, física, 
outras, e lidar com essa situação não é 
tarefa simples...

Para isso, como profissionais, precisa-
mos estar atentos em como orientar, ensinar e preparar... 
Ao pensar na Reabilitação, precisamos considerar que 
cada pessoa que será atendida vem de uma criação, com 
suas próprias características, regras e linguagem. Não é 
simples duas pessoas vindas de situações diferentes 
estabelecerem uma comunicação totalmente “entendí-
vel”. Porém, por mais diferentes que sejamos, sempre 
vamos encontrar um caminho (de amor, entendimento 
e dedicação) para solucionarmos questões com as quais 
iremos nos deparar no dia a dia.

Existem aspectos importantes que devemos conside-
rar em uma reabilitação. Há uma diferença entre uma 
“objetividade” na comunicação e a “efetividade” da mes-
ma. A objetividade visa o que queremos comunicar. A 
efetividade visa saber se estamos sendo entendidos.

Teorias, informações e palavras de como se reabilitar 
têm sua importância, mas um contexto emocional para 
que as informações sejam gravadas são fundamentais. 
Sabemos que, segundo a ciência, aprendemos cerca de 
20% com palavras e 80% com atitudes (participando 
do aprendizado). Isso demanda tempo, envolvimento, 
responsabilidade... mas os resultados valem a pena.

por Suely Carvalho de Sá Yanez 

Gilmar Goulart Hetman participou dos testes no centro de Porto Alegre/RS.

Michelly Rosa testou o modelo com adaptação no guidão.

Para os interessados que podem pagar pelas bicicletas é necessário 
um agendamento prévio para avaliação de cada caso.

Na última quinzena do mês de março, com o trabalho já pronto 
e posto em prática, a ONG realizou alguns testes com as bicicletas 
adaptadas no centro de Porto Alegre. Para Josué, há um ponto 
especial: “a grande vantagem é que não é necessário saber andar 
de bicicleta, pois elas são seguras”. De acordo com o Coordenador, 
há também muitas solicitações de outras cidades para disseminar 
os modelos, contudo, devido aos altos custos de locomoção e 
aquisição de materiais não é possível atender toda a demanda. 
Dentre tantos pedidos, um foi feito pela ADEVISE - Associação 
dos Deficientes Visuais em Sergipe. Para eles, o grupo enviou o 
método explicativo – know how – sobre como confeccionar as 
bikes adaptadas. 

A entidade gaúcha foi fundada em 2000 e realiza parce-
rias com outras instituições e organizações para promover a 
conscientização e inclusão social por meio de seus projetos 
pedagógicos, preservando, também, o meio ambiente. “O foco 
ambiental é a utilização da bicicleta como meio de transporte 
do futuro”, completou Josué.
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Não raro, pessoas chegam a um serviço de Reabilitação 
com a ansiedade e adrenalina afloradas. Sabemos, segun-
do pesquisas, que a ansiedade e a adrenalina em exagero 
contribuem para um comprometimento do centro de cria-
tividade do cérebro, dificultando o processo cognitivo da 
mente. Porém, atividades que despertam prazer, afetividade, 
desejos de vida, estimulam a produção de endorfinas no 
corpo humano, as quais contribuem para que as informa-
ções sejam assimiladas mais facilmente.

A dedicação e o amor nos levam a buscar a conhecer a 
pessoa. Se não a conhecermos, estaremos sendo egoístas 
e focados no nosso próprio conforto, sem ter “trabalho”, no 
nosso bem-estar. Já no dia a dia, o “relacionamento” que 
nos leva ao conhecimento do outro, nos faz entender quem 
ele é sem a preocupação dele provar nada a ninguém e 
isso nos leva à chave para o entendimento e crescimento 
do outro...e ao nosso também.

O processo de preparação para as bases da reabilitação 
(ou qualquer habilitação), pode ser visto como uma “cons-
trução”. Quando vamos construir uma casa, primeiramente 
limpamos o terreno e tiramos todo o entulho. Em seguida, 
escavamos os alicerces e só então começamos a construir. 
Infelizmente, a engenharia da reabilitação nem sempre 
é tão eficaz. O primeiro passo deveria ser a limpeza das 
deformações, tirando o “entulho” das vidas, sejam eles 
causados pela história com a família, com relacionamentos 
anteriores ou conflitos pessoais. Depois disso, precisaríamos 
lançar bases sólidas no “terreno” (a pessoa) para que não 
seja destruída na primeira situação de dificuldade.

Atitudes que promoverão o desenvolvimento desse 
“terreno” podem começar quando se é decidido reabilitar. 
Enfim, se o motivo desta decisão for uma revolta, vingança, 
ódio, ou outros nesse aspecto, é saudável e importante 
“plantar” propósitos adequados. As marcas de algum trau-
ma precisam ser superadas no dia a dia no caminho da 
reabilitação.

Preciso de reabilitação, e agora?
Quando o “terreno” está sendo fortalecido, o desejo de 

se reabilitar, ter um trabalho, ser independente nas ativida-
des da vida diária e até o desejo de construir (ou reconstruir) 
uma família, são situações muito comuns. O que muitos 
se esquecem na hora em que estão empolgados em (re)
começar um outro momento é que para ser “independente” 
é preciso deixar de ser “dependente”. Parece óbvio, mas 
não é.  Quando se está dependente, muitas vezes só se 
consegue focar o que falta, se esquecendo do que se tem.

Quantas moças e rapazes permanecem inseguros, de-
primidos em um serviço de reabilitação ! 

Há casos em que pessoa se apega exageradamente às 
coisas muito boas que eram tão comuns em sua vida e 
nunca pensou como seria viver sem elas... e paralisa aí. 

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.

ponto de vista

A liberdade para qualquer coisa que se fazia se torna um 
marco. A dependência, seja física ou emocional, em que 
se encontra, paralisa a pessoa na tomada de iniciativa para 
sair da zona de conforto e assumir riscos...no andar sozinha 
com uma bengala, em uma cadeira de rodas, em realizar 
tarefas corriqueiras sem a ajuda total ou parcial de outros...

É nessa hora que começamos a entender que os papéis 
precisam ser mudados para aproveitar o melhor da vida 
que existe (e quantos potenciais estão adormecidos!). 
Emocionalmente, é preciso assumir novos papéis. Não se 
pode reabilitar plenamente com um apego exagerado pela 
vida anterior, supervalorizando todas as coisas passadas. 
É preciso dar esse passo, com convicção, entendendo e 
acreditando no novo papel que se pode desempenhar. 
Não tem como viver plenamente o presente/futuro per-
manecendo no passado. Se uma pessoa não entender 
essa necessidade, a insegurança e a depressão podem ser 
fiéis parceiras após um processo de reabilitação, pois ao 
se deparar com uma realidade que não espera poderá se 
frustrar muito. As inseguranças fazem parte de qualquer 
mudança (ou adaptação) na busca da confiança para se 
construir uma nova vida, passo a passo, mas não devem 
dominar e paralisar qualquer pessoa. 

Ouvir, conversar, contar o que incomoda ou mesmo 
respeitar quando o outro precisa ficar só são passos que 
ajudam a fazer a caminhada da reabilitação mais humana, 
mas o fundamental é entender que nessa nova fase a 
pessoa precisa crescer, amadurecer e não há espaço para 
ser “mimado”, pois agora tem um papel muito diferente 
disso a desenvolver. 

Não é fácil superar, mas é um caminho de muita deter-
minação pessoal, que leva à realização, uma reabilitação 
plena. Apoio, incentivo, respeito, desafios, elogios, reco-
nhecimento, críticas construtivas e outras atitudes fazem 
parte do processo.

Quando a atuação do profissional de Reabilitação se proces-
sa de maneira conjunta com a pessoa atendida, estimulando 
a sua participação, não apenas a credibilidade do profissional 
é estabelecida, como todo o processo da Reabilitação. 

E assim vamos prosseguindo... “ensinando a pessoa NO 
caminho em que deve andar”. 

Ensinar “O” caminho significa apenas mostrar, enquanto 
que ensinar “NO” caminho significa mostrar e andar junto... 
participando...  Eu escolhi “NO” ! 



mulherpor Márcia Gori 

Como será o ano de 2013
para “Essas Mulheres” ???

O 
ano começando, com cheirinho de novo e novida-
des, passa um arrepio na espinha... a expectativa, o 
surreal, as dúvidas e as certezas que teremos mais 
um ano cheio de muitas situações novas e inusitadas 
em nossa caminhada, deixando para trás todas as 

alegrias e principalmente as dores e lágrimas, haja visto que é bom 
lembrar sempre que faz parte do PASSADO, sendo assim, não nos 
pertence mais.

Estamos felizes, porque este ano promete muitas coisas boas, 
especialmente para nós, meninas, jovens e mulheres com defici-
ência, uma vez que estamos a todo vapor para que nossa ONG de 
representação, seja finalmente criada, e venha fazer um trabalho de 
empoderamento de milhões de pessoas desta fatia do segmento 
da pessoa com deficiência que vivem praticamente sem políticas 
públicas em todas as áreas, em uma total invisibilidade social.

Não me canso de dizer que a hora é agora destas meninas, 
jovens e mulheres aprenderem a dar-se o valor, saírem de casa, 
conquistarem os seus espaços, embora a grande maioria não tenha 
consciência dos seus direitos e muito menos o valor que ocupa 
dentro de uma sociedade, ainda mais como a nossa que faz questão 
de nos subjugar, nos excluir e pouco apoio da família.

Temos feito muitas reivindicações em vários eventos, em várias 
situações, percebemos que por diversas vezes as denúncias de 
violência chegam, entretanto tudo fica disperso, perdido, sem estatís-
ticas, sem números, e o pior, sem abrigos que ofereçam segurança 
para este público, com a vítima dentro do círculo violento, com 
cicatrizes profundas em suas almas. Só para ilustrar, a cerca de um 
ano e meio, recebi, enquanto Presidente do Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência de minha cidade, uma denúncia de 
violência doméstica sofrida por uma mulher com deficiência,  pelo 
marido, que também precisava de cuidados por ser epiléptico. 
Fizemos a reclamação no próprio órgão que tem uma Casa Abrigo 
para mulheres em situação de risco, e nada de atendimento. Isso 
se arrastou por meses, até que ameaçamos de ir ao MP, porém 
fizeram um remendo, por não terem acessibilidade e cuidadores 
nestes locais, resolveram cuidar e estancar a violência com acom-
panhamento do CRAS e do PSF (Posto de Saúde-médica em casa).

É correto ?  Óbvio que não ! Mas como tirar essa mulher de casa 
sem o mínimo de infraestrutura para seu bem-estar e segurança 
? Promover uma aventura com alguém que está machucada in-
ternamente com tanto sofrimento ? E o descaso do Poder Público 
? Aquele que tem o DEVER de cuidar dos seus cidadãos e não 
cumpre nem 1/3 de suas responsabilidades ? O que fazer ? 

Diante de tanto descaso e “blá blá blá” sem atitude, já vinha vindo 
o anseio de várias mulheres com deficiência do nosso movimento 
em todo o Brasil, que participaram de Conferências da Mulher, sem 
a devida atenção para suas necessidades, de criarem um espaço 
institucionalizado com o recorte puramente de gênero para que 

tenhamos espaços de discussões formais e materiais e diversos 
trabalhos para que o empoderamento destas meninas, jovens e 
mulheres com deficiência realmente ocorra, sem sofismas.

Teremos muito trabalho, mas estamos animadas, porque é um 
sonho embalado por longos 4 anos ! Em várias ocasiões ficávamos 
na porta do gol para efetivarmos e tornar real nosso objetivo, por 
algum motivo deixava para momentos mais propícios e férteis, 
ora não havia compreensão do papel real da ONG, ora faltavam 
as próprias mulheres certas para essa empreitada, todavia sempre 
tenho dentro de mim que nada acontece por acaso, hoje sei que 
o que faltava era o amadurecimento de todas nós e objetividade 
em nossas ações.

Este ano será diferente ? Com certeza será e muito, teremos 
muitas atividades, nós meninas, jovens e mulheres com deficiência, 
de fato seremos a bola da vez, não sairemos da mídia e quando 
tocarmos no assunto que há violência, bullying, assédio moral e 
sexual, enfim todas as mazelas que uma mulher sem deficiência 
sofre em seu dia a dia, haverá respeito. Com o tempo não veremos 
mais aquela cara de espanto quando referirmos aos abusos e arbi-
trariedades, quando articulamos as possibilidades de tráfico destas 
meninas, jovens e mulheres com deficiência para fins sexuais, uma 
vez que o brasileiro não nos olha como pessoas bonitas (apesar de 
que isso tem mudado com o decorrer dos anos), a polícia e todos 
os órgãos da justiça terão uma visão clara que é real e não fantasias 
de um bando de pessoas que não tem o que fazer.

Fatos comprovados, denúncias verdadeiras serão investigadas, 
porque cada uma que está envolvida neste projeto tem uma história 
parecida com todas as vítimas que surgirão em nossa trajetória e 
basta de silêncio, isto gera impunidade, sofrimento e tudo têm um 
começo, meio e agora está chegando o fim, com muita certeza 
digo que conseguiremos o que mais desejamos a dignidade destas 
pessoas que iremos iniciar a nossa luta.

E que venha 2013 com muita luta, positividade, luz, amor 
ao nosso próximo, e trincheiras enormes, muita resistência da 
sociedade, porque somente assim nos sentiremos valorosas e as 
verdadeiras AMAZONAS DA INCLUSÃO !!!

Que venham: “Essas Mulheres” (www.essasmulheres.org)!!!

Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP, Idealizadora da 
Assessoria de Direitos Humanos - ADH Orientação e Capacitação 
LTDA, Ex-presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pes-
soa com Deficiência - CEAPcD/SP 2007/2009, ex - apresentadora 
do Programa Diversidade Atual no canal 30 -RPTV, ex-Conselheira 
Estadual do CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto/SP 
2009/2012, membro do CAD - Clube Amigos dos Deficientes de São 
José do Rio Preto/SP. Idealizadora do I Simpósio sobre Sexualidade 
da Pessoa com Deficiência do NIS – Núcleo de Inclusão Social da 
UNORP, Seminário sobre Sexualidade da Pessoa com Deficiência na 
REATECH 2010/2011/2012, co-realizadora do I Encontro Nacional 
de Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência, capacitadora e 
palestrante sobre Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social da Pessoa 
com Deficiência, Articuladora Política da Ong Essas Mulheres, modelo 
fotográfico da Agência Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
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104 movimento por Karolina Cordeiro Alvarenga 

Seminário Dia Mundial
das Doenças Raras

A
conteceu em Brasília/DF, 
dia 27 fevereiro, o 3º Se-
minário Dia Mundial das 
Doenças Raras. O even-
to foi coordenado pelo 

Deputado Federal Romário e contou 
com a presença, entre outros, da tam-
bém Deputada Federal Mara Gabrilli, da 
Deputada Federal Rosinha da Adefal, 
do Senador Eduardo Suplicy e do ator 
Luciano Szafir, que possui uma irmã, 
Alexandra Szafir, com Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA). 

O ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, não compareceu, e foi representado 
por José Eduardo Fogollin, que anunciou 
uma consulta pública, a partir do mês de 
março, sobre as diretrizes a serem segui-
das pela política de atenção às pessoas 
com doenças raras. Essas doenças atin-
gem cerca de 6% a 8% da população 
mundial. No país, estão diagnosticados 
cerca de 15 milhões de pessoas.

O Ministério da Saúde classifica como 
doenças raras aquelas que afetam, no 
máximo, uma a cada duas mil pesso-
as. Cerca de 80% delas têm origem 
genética e muitas ainda não possuem 
cura conhecida. Como são raras, um 
grande limitador é a dificuldade para 
diagnosticá-las. 

Por isso, é urgente a necessidade 
de mapear, diagnosticar, acompanhar e 
oferecer tratamentos a essas pessoas e 
suas famílias, pois a vida não espera. A 
maioria dos problemas relacionados a 
essas doenças raras seriam resolvidos 
por um sistema claro de informações 

sobre as síndromes. Muitos pacientes 
ficam perdidos dentro do Sistema Único 
de Saúde (SUS) por não saber que tipo 
de especialista buscar, pois não existem 
centros de referência. A falta de informa-
ções gera os “pacientes especialistas”, 
onde as pessoas afetadas acabam co-
nhecendo mais o problema do que os 
próprios médicos.

O Seminário abriu portas para que 
a população participe ativamente das 
implementações de políticas públicas, 
pois somente conhecendo essas famí-
lias, com casos de doenças raras, é que 
conseguirão traçar metas e realizá-las. 
Sabendo quem são, e como vivem, 
será possível saber suas necessidades 
e contribuir para a formação de centros 
de referência que possam conter funda-

mentos como diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, inclusão social, esporte, 
lazer, dentre outros aspectos.

Outro problema é o déficit de gene-
ticistas para desenvolver pesquisas a 
respeito e o fato de que a maior parte 
dos centros de estudo de doenças ra-
ras se concentra apenas nas áreas mais 
ricas do Brasil. Nos cálculos de estudos 
já realizados, faltam no país 1.800 ge-
neticistas.

Estive presente com meu filho Pedro 
Cordeiro, portador de uma síndrome 
genética rara, chamada de Aicardi-Gou-
tieres, que possui cerca de 80 casos 
no mundo, e tivemos oportunidade de 
relatar a dificuldade do diagnóstico, as 
burocracias enfrentadas e a peregrina-
ção solitária que tivemos que fazer, sem 
saber onde ir, quem procurar. Além da 
angústia de ter um familiar com uma 
patologia rara, sofremos por não ter a 
quem recorrer.

As famílias merecem apoio e suporte 
necessários para que possam viver com 
dignidade e qualidade de vida. Estamos, 
enquanto sociedade civil, prontos para 
cobrar estas ações do governo.

Karolina Cordeiro 
Alvarenga é geógrafa e 
faz corridas de rua com 
o filho Pedro. Idealiza-
dora de campanha pelo 
respeito às vagas para 
pessoas com deficiência 
em Uberlândia/MG, onde 
mora. Tem outras duas fi-
lhas que não possuem a 
síndrome.



acessibilidade

A importância da sinalização
para uma cidade inclusiva

F
alar de uma cidade inclusi-
va vai além de pensar só em 
rampas, inclui pensar em ou-
tros elementos que podem 
tornar o espaço público mais 

democrático. Alguns deles estão relacio-
nados a formas de se comunicar e sua 
importância para entendermos o local 
que vivemos. 

Possuindo deficiência, entendo a im-
portância de um espaço inclusivo e, para 
que ele seja bem compreendido, é ne-

cessário utilizar elementos como os rela-
cionados à sinalização. Como arquiteta, 
considero que um projeto acessível deve 
ser desenvolvido utilizando uma arquite-
tura baseada nas normas da NBR9050 
(ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), e nos princípios do Desenho 
Universal.

Quando a concepção do desenho 
atende esses critérios, necessariamente 
elementos como os de sinalização serão 
comtemplados no projeto arquitetônico: 
pisos e mapas táteis, braile, sinais sono-
ros, placas institucionais, de emergência, 
de segurança, totens e, em alguns casos, 
o uso de cores também complementa 
um projeto, como as utilizadas em faixas 
contrastantes.

Em qualquer cidade, é perceptível o 
número de informações visuais disponí-
veis, e elas são muitas e nem sempre pos-
síveis de serem entendidas, mas algumas 
delas são universais, ou seja, devem (ou 
deveriam) ser claramente compreendidas, 
em qualquer lugar, sem causar dúvida 

por Luciene Gomes

alguma ao usuário. Um bom exemplo é o 
Símbolo Universal de Acesso, conhecido 
no Brasil como SIA. 

Mas, para que isso aconteça no projeto 
de desenvolvimento dessas sinalizações, 
os princípios do Desenho Universal pre-
cisam ser utilizados, por exemplo, não 
devem ser criadas desvantagens a qual-
quer grupo de usuários, buscando aten-
der pessoas com diferentes habilidades, 
tornado o seu uso de fácil entendimento, 
exigindo um mínimo esforço, com os 
menores riscos a acidentes, permitindo 
assim a efetiva ampliação do acesso a 
diferentes pessoas e utilizadas de dife-
rentes formas: visuais, auditivas, táteis, 
olfativas etc... 

Só que, se a sinalização não for usada, 
ou se for instalada erroneamente, o usu-
ário terá dificuldade em relação à autono-
mia, segurança e conforto. E a dificuldade 
é ainda maior para pessoas com deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida. Imagine 
uma pessoa com deficiência visual usando 
um mapa tátil com informações confusas, 
será muito mais difícil que ele consiga 
localizar o lugar para onde está indo, ou 
um usuário de cadeira de rodas que não 
consegue ler um aviso importante porque 
foi colocado a uma altura onde os olhos 
não alcançam... Além do constrangimento, 
existe em alguns casos, um perigo imi-
nente. Por isso, profissionais: ATENÇÃO 
ao sinalizar um espaço !

Luciene Gomes é 
Urbanista, Mestranda 
do Programa de Pós-
Graduação na área de 
Acessibilidade e Desenho 
Universal da UFSCar. 
Docente no SENAC na 
área de Acessibilidade, 
Desenho Universal e 
Ergonomia.
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Banheiros públicos
acessíveis, um direito !

Em nossa edição anterior da 
Revista Reação, na página 
76, no “Caderno de Cidades 
– Acessibilidade 2014”, foi 
publicado o artigo de auto-

ria de nossa colaboradora, a urbanista 
Luciene Gomes, cujo título é “Banheiros 
públicos acessíveis, um direito !”. Hou-
ve uma falha em na diagramação da 
revista e as fotos publicadas no artigo 
saíram sem suas respectivas legendas, 
prejudicando assim, o entendimento 
das mesmas por nossos leitores. Por 
isso, estamos agora, nos redimindo do 
erro, pedindo desculpas à autora e aos 
leitores, e reproduzindo novamente to-
das as fotos do artigo, agora, cada uma 
devidamente legendada.

caderno acessibilidade - errata

Torneira correta, do tipo monocomando

A válvula da descarga está na altura errada assim 
como a papeleira. As barras tem diâmetro incorreto e 
o tamanho também

A sinalização da porta tem o símbolo, mas não com as cores recomendadas (azul e branco)

Pia do banheiro: a barra está com diâmetro errado, 
mas corretamente instalada

Porta: falta a placa lateral em Braille e alto relevo, barras 
proteção na parte inferior. A maçaneta do tipo alavanca 
está certa

O espelho está instalado mais baixo que o normal, 
mas não está inclinado

Luciene Gomes é 
Urbanista, Mestranda 
do Programa de Pós-
Graduação na área de 
Acessibilidade e Desenho 
Universal da UFSCar. 
Docente no SENAC na 
área de Acessibilidade, 
Desenho Universal e 
Ergonomia.
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Sinalização podotátil para uso em carpete !!!

Iniciada a instalação dos pisos táteis na
 Arena Fonte Nova em Salvador/BA

A 
Andaluz Acessibilidade é uma empresa brasileira que 
atua no segmento de sinalização especial, atenden-
do rigorosamente o cumprimento da Lei Federal nº 
5296/04 e a NBR 9050, que regulamenta as normas 
de acessibilidade no país. 

Especialista na criação e desenvolvimento de produtos orientados 
principalmente para pessoas com deficiência visual, a Andaluz está 
presente hoje em grandes empresas públicas e privadas e investe cons-
tantemente na melhoria de seus processos trabalhando intensivamente 
na implementação da norma IS0 9001 e em novos projetos nas áreas 
de responsabilidade social e desenvolvimento de produtos sustentáveis.

Com presença confirmada na 12ª edição da Reatech, um dos 
principais eventos do segmento de acessibilidade e no qual participa 
desde o ano de 2007, a empresa apresentará na mostra de 2013, 
um inovador conceito de fixação de elementos táteis para carpete da 
categoria Premium. 

A linha de sinalização alerta e direcional para carpete, contempla 
elementos soltos, oferecidos em diferentes cores, feitos em poliu-
retano termoplástico (TPU), revestidos ou não com aço inox, que 

N
o dia 21 de fevereiro últi-
mo, começou a instalação 
do piso tátil da Arena Fonte 
Nova, em Salvador/BA. O 
revestimento vai facilitar o 

acesso de pessoas com deficiências visuais 
e estará presente em todas as áreas do nível 
5 do estádio. Neste setor, também haverá 
espaço reservado para cadeirantes, obesos, 
pessoas com mobilidade reduzida e seus 
acompanhantes. Quem está realizando a 
instalação e forneceu a sinalização para a 
Arena, é a empresa paulista Andaluz.

Outras áreas da Arena que contarão com 
acessibilidade para cadeirantes e pessoas 
com mobilidade reduzida são as zonas VIPs. 
De acordo com a assessoria de imprensa 
do consórcio que administra o estádio, ce-
gos e pessoas com deficiências visuais vão 

Empresa paulista especializada na fabricação e comercialização de produtos podotáteis, além das 
linhas de sinalizações em braile e pictogramas, lança sua em linha Premium, elementos soltos

para fixação e uso em pisos de carpete...

O revestimento percorre todas as áreas do nível 5 da Arena. O piso vai facilitar o acesso de pessoas com 
deficiências visuais às dependências do estádio...

proporciona ganhos de design e estética em ambientes internos, além 
de altíssima resistência à abrasão. Na parte inferior dos elementos 
encontram-se garras metálicas que serão responsáveis pela trava 
mecânica junto ao carpete. 

O grande diferencial para a Linha Carpete é que os elementos 
soltos de alerta e direcional podem ser oferecidos também em ma-
terial fotoluminescente, fundamental para garantir a segurança em 
ambientes escuros.

A Linha Carpete da Andaluz oferece ótima fixação sem prejuízo ao 
carpete já instalado no ambiente,  com fácil instalação e manutenção. O 
perfeito alinhamento auxiliado pela utilização de gabarito é fundamental 
para garantir a precisão nos espaçamentos no momento da instalação.

A nova linha foi desenvolvida para ambientes internos de edificações, 
salas de cinema, ambientes corporativos e hotéis. O foco de mercado 
da empresa está no crescimento das salas de cinema e shoppings no 
Brasil que atualmente contam com 2.370 salas exibidoras. 

Segurança ao usuário, inovações em materiais e novas aplicações 
serão os principais assuntos apresentados no stand da Andaluz durante 
a Reatech 2013.  Mais informações: www.andaluzacessibilidade.com.br

ter assentos reservados perto das cabines 
de imprensa para acompanhar, ouvindo, a 
narração das partidas.

A Arena Fonte Nova ainda vai disponibi-
lizar orientadores para auxiliar na circulação 
pelas dependências do estádio. Ao todo, 
serão 66 vagas exclusivas para cadeirantes, 
358 aos expectadores com mobilidade re-
duzida, 60 cadeiras para obesos, 16 para 
pessoas com deficiências visuais e área 
reservada para os 500 acompanhantes.

O mesmo que está acontecendo na 
Arena Fonte Nova, teria que acontecer em 
todos os outros estádios e arenas que es-
tão sendo construídos e reformados em 
todo o Brasil, seja em função da Copa do 
Mundo de 2014 ou não. Isso é lei. Mas 
acima de tudo, é uma questão de respeito 
e cidadania !
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Rampa de Acessibilidade
Urbana pré-moldada

O 
Censo do IBGE até 2012 aponta que 45,6 milhões 
de pessoas declararam ter ao menos um tipo de de-
ficiência, o que corresponde a 23,9% da população 
brasileira. A maior parte delas vive em áreas urbanas 
- 38.473.702, ante 7.132.347 nas áreas rurais. O 

levantamento mostra ainda, que são muitas as desigualdades entre 
cidadãos PcD em relação aos cidadãos sem deficiência. 

A deficiência visual foi a mais apontada, atinge 18,8% da popula-
ção. Em seguida vêm as deficiências motoras (7%), auditiva (5,1%) 
e mental ou intelectual (1,4%). Uma lei federal de 2004 determina 
que todos os locais devem promover a facilidade de acesso para 
essas pessoas. E também o Censo do IBGE mostrou que o Brasil está 
muito longe de outros países no que se diz respeito à acessibilidade. 
Somente 4,7% das vias urbanas contam com rampas de acesso para 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Os números impressionam
As situações mais críticas 

foram observadas nas regiões 
Norte e Nordeste. Nessas áre-
as, apenas 1,6% dos domicí-
lios urbanos têm rampas para 
cadeirantes em seus entornos. 
No Sudeste, essa proporção 
chega a 5%. Já nas regiões 
Centro-Oeste e Sul, 7,8% das 
vias ao redor das casas apre-
sentam acesso adequado para 
pessoas com deficiências físi-
cas ou mobilidade reduzida.

Separando-se cidades com 
mais de 1 milhão de habitan-

essa pode ser uma solução para muitas cidades brasileiras

tes, Porto Alegre/RS é a que tem maior acessibilidade entre as 
grandes metrópoles. A capital gaúcha tem 23,3% dos domicílios 
com rampas para cadeirantes no entorno. Brasília/DF tem 16,5% 
das casas com acesso para cadeirantes nas proximidades. Já em 
Curitiba/PR, essa proporção fica em 12,6%.

As duas maiores cidades do País têm números mais tímidos ainda. 
São Paulo/SP tem 9,2% das casas com ruas próximas com rampas 
adequadas para cadeirantes. No Rio de Janeiro/RJ, são 8,9% dos 
domicílios com característica semelhante.

As grandes cidades do Nordeste apresentam o pior nível de 
acessibilidade. Fortaleza/CE é a lanterna nesse ranking, com 1,6% 
dos domicílios com rampas de acesso para quem usa cadeira de 
rodas nas ruas no entorno, superada por São Luís/MA (1,9%) e 
Salvador/BA (2,2%).

Ações simples e eficientes 
podem fazer a diferença

Além da falta de rampas de acesso que não condiz com os núme-
ros de pessoas com alguma deficiência que o país tem, infelizmente, 
muitas rampas que estão espalhadas por todo território nacional não 
estão de acordo com as normas, desrespeitando principalmente 
sua inclinação, fora que a maioria é feita apenas com o desnível do 
concreto da rua, sem sinalização adequada e de fácil deterioração.

Pensando em melhorar a rotina dos brasileiros portadores de 
deficiência e mobilidade reduzida, Marcio Pucci, sócio- diretor da 
Motivu15, uma empresa da capital paulista, desenvolveu uma ram-
pa especial de acessibilidade urbana pré-moldada. Ela é fabricada 
em fibra de vidro, com resina azul e proteção ultravioleta, e sua 
superfície é toda antiderrapante e pode ser personalizada com o 
nome em relevo do município ou até mesmo, quem sabe, de um 
patrocinador. Em destaque, pictogramas identificam a pessoa com 
deficiência visual, física e o idoso. Eles aparecem em branco, bem 
como o piso tátil. Além da rampa, existe a opção de cada peça ser 
acompanhada de um poste e uma placa com identificação. Essa 
placa pode ter sinalização de trânsito, como “proibido estacionar”, por 
exemplo, ou qualquer outra informação de acordo com o interesse 
da cidade. A rampa especial de acessibilidade urbana pré-moldada 
é de fácil instalação, podendo ser utilizada após alguns minutos da 
colocação nas calçadas, possibilitando e dando condição de alcance 
para utilização a todos, com mais segurança, visibilidade, dignidade e 
autonomia. Prática, de preço acessível e de acordo com as normas, 
esse tipo de rampa pode ser uma solução eficiente e rápida para 
muitas cidades que estão precisando se adequar às normas de 
acessibilidades exigidas por lei.



No valor de R$ 50 milhões, 
a linha destina-se a apoiar os 
municípios na implementação 
de planos de acessibilidade em 
espaços públicos. São melhorias 
de prédios e vias, instalação de 
sistemas de comunicação visual, 
sonora ou tátil, construção de lo-
cais para atividades de pessoas 

com deficiência ou aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo 
tecnologias assistivas, entre outros itens. O anúncio foi feito pelo governa-
dor Geraldo Alckmin no “Encontro do Governo do Estado de São Paulo 
com os Prefeitos Paulistas”, realizado em 14  de março, no Memorial da 
América Latina, na capital. Os recursos, disponibilizados pela Desenvolve 
SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, contam com juro zero e prazo 
de até 72 meses, podendo ser liberados para prefeituras e órgãos da 
administração municipal. A concessão do crédito para os municípios se 
dará apenas após a comprovação da saúde financeira e a capacidade de 
endividamento das prefeituras e da aprovação da Secretaria do Tesouro 
Nacional. Segundo o Desenvolve SP, existem cerca de 9 milhões de 
pessoas com algum tipo de deficiência no Estado e muitas prefeituras 
não têm condições de realizar obras que proporcionem a inclusão social 
dessa população. 

A Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da ca-
pital paranaense começou em 
março, um estudo sobre a aces-
sibilidade nos prédios públicos 
da Prefeitura e nos equipamen-
tos urbanos. De acordo com a 
secretária Mirella Prosdocimo, a 
ideia é começar a arrumar a própria casa, dentro do objetivo de  
garantir o cumprimento das normas de acessibilidade e facilitar a 
vida das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O 
levantamento começou pelo prédio central da Prefeitura, no Centro 
Cívico. “Estamos readequando o prédio. Construímos uma rota de 
fuga (nova porta) na saída do estacionamento e substituímos o piso 
que era escorregadio por outro mais bonito visualmente e com pista 
tátil”, explicou Cláudia Stachera, arquiteta de Secretaria de Governo 
Municipal. A coordenadora de acessibilidade da Secretaria da Pessoa 
com Deficiência, Francielle Lucena, acompanhada pelo técnico Ricardo 
Turini, fotografaram banheiros, rampas de acesso, salas e auditórios. 
A meta é fazer um estudo de todas as secretarias, ruas da cidade e 
equipamentos no prazo máximo de um ano, a fim de corrigir falhas, 
proceder reformas e implantar adequações em parceria com as 
secretarias municipais.

Linha de crédito para acessibilidade em 
cidades paulistas

Curitiba/PR quer saber como estão os 
prédios públicos
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Detalhe da cabina Home Lift.

Conforto e segurança para uma casa acessível

H
á 68 anos no mercado de 
transporte vertical, atuando 
na fabricação, instalação, 
conservação e modernização 
de elevadores, escadas e es-

teiras rolantes, a ThyssenKrupp Elevadores 
criou uma Divisão de Acessibilidade para 
atender com exclusividade este mercado. 
Os produtos atendem às necessidades das 
pessoas com mobilidade reduzida temporá-
ria ou permanente, contempladas pela NBR 
9050:2004. Elaborada pelo Comitê Brasi-
leiro de Acessibilidade e pela Comissão de 
Edificações e Urbanismo, a norma tem por 
objetivo garantir o direito de ir e vir de todas 
as pessoas, independente de suas condições 
físicas. Por isso, lugares públicos e privados 
precisam adaptar as edificações para tornar 
os espaços acessíveis para todos. 

A linha de acessibilidade da ThyssenKru-

pp Elevadores é composta por dois mo-
delos de plataformas: Easy Vertical e Easy 
Inclined; a cadeira elevatória Levant e o 
elevador para uso residencial unifamiliar, 
Levità. Além da produção e comercializa-
ção, a empresa oferece manutenção dos 
equipamentos, garantindo total cobertura 
aos clientes em todo o País. Elevadores para 
residências, por exemplo, já são uma op-
ção real e concreta para aqueles que estão 
pensando no futuro e não querem mudar 
de casa, mas precisam adaptar os espaços 
para facilitar a locomoção de pessoas idosas 
ou com alguma mobilidade reduzida. O 
home lift Levitá da ThyssenKrupp Eleva-
dores reúne características que facilitam a 
instalação tanto em obras novas, como em 
construções já existentes. Para tanto, basta 
o cliente ter espaço para a construção de 
uma caixa de corrida de 1,35 X 1,41 m, 

metragem suficiente para uma cabina que 
seja apta para transportar uma pessoa em 
cadeira de rodas.   

Outro produto que atende o mercado 
residencial é a cadeira elevatória, equi-
pamento ideal para quem precisa vencer 
lances de escadas retas, sem ter que fazer 
reformas na casa. Com design ergonômico 
e assentos mais largos, que medem 64 
centímetros, a cadeira é ideal para o trans-
porte confortável de uma pessoa sentada 
com até 138 Kg. Para atender o público 
interessado em adquirir equipamentos de 
acessibilidade, a ThyssenKrupp Elevadores 
facilita a compra com cartão de crédito. 
Além disso, todos os produtos do segmento 
de Acessibilidade podem ser financiados 
pelo Cartão Construcard, por meio de linhas 
de crédito especiais que garantem taxas de 
juros menores que as de mercado. 

Vagas preferenciais em Shoppinps 
com maior visualização !

E
mbora as leis municipais determi-
nem a reserva de 5% de vagas 
de estacionamento em estabele-
cimentos para idosos e 3% para 
pessoas com deficiência, os fiscais 

não conseguem atuar preventivamente nos 
espaços privados, só se houver denúncia de 
irregularidade.

Mas a principal reclamação dos usuários é a 
dificuldade de encontrar um local preferencial 
para estacionar, levando até, em média, 25 
minutos rodando em busca de uma vaga.

Os estacionamentos dos shoppings, aero-
portos e hipermercados, na maioria tem ape-
nas a pintura dos pictogramas identificadas no 
solo (idoso, gestante e pessoa com deficiên-
cia). Alguns isolam essas vagas, erroneamente, 
com cones, cavaletes, carrinhos de supermer-
cado virados, e até mesmo com correntes.

Pensando numa alternativa diferente e 
mais eficiente de trabalhar essas vagas por 
parte desses estabelecimentos, uma empresa 
paulista (Motivu15) desenvolveu um sistema 
de localização de vaga em estacionamentos 
indoor, o chamado “Vaga Livre”. Um sistema 
totalmente diferenciado dos existentes em 

alguns estabelecimentos, que pela sua com-
plexidade, na maioria das vezes não funciona 
corretamente.

O Vaga Livre, sistema mais simples e mais 
eficiente, elimina definitivamente o descon-
forto dos condutores quando se procura uma 
vaga, orientando-os diretamente para a vaga 
disponível nos corredores.

Com a popularização da Internet em ce-
lulares, o idealizador do sistema Vaga Livre, 
criou mais um novo produto, chamado: ‘‘onde 
deixei meu carro’’, conjugado ao Vaga Livre, que 
completa agora, o mais funcional sistema de 
localização de vagas, e o principal, um modelo 
genuinamente nacional.

Ao estacionar, o cliente aponta o seu celular 
para a leitura do QR-Code identificado na sua 
vaga, depois guarda-o no “favoritos” do seu 
aparelho. Após as compras, ida ao cinema, 
restaurante ou em viagem, no caso dos aero-
portos, basta acessar os “favoritos” do celular 
ou tablete, para que ele mostre com grande 
visibilidade a localização exata do veículo.

A grande novidade no sistema Vaga Livre/
Onde Deixei meu Carro, é o espaço que 
pode ser explorado por publicidade pelo 

próprio estabelecimento ou por terceiros, 
sem poluição visual. Além de beneficiar o 
usuário, que na maioria das vezes não sabe 
onde deixou o seu carro, foi criado um es-
paço nobre e moderno para as empresas se 
comunicarem de forma rápida com o seu 
cliente em potencial, acessando também 
pelo QR-Code. Todo equipamento pode ser 
instalado sem custo para os estabelecimen-
tos e ainda, pode ser revertido como uma 
receita extra, destinada para pagamento de 
recursos internos. 

Pensando nos grandes eventos de 2014 
(Copa) e 2016 (Olimpíadas) que aconte-
cerão no Brasil, o sistema permite informa-
ções em até 3 idiomas: português, inglês e 
espanhol.



Detalhe da cabina Home Lift.
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A sensualidade está presente até no romantismo...

Modelo: Mah Mooni e seu marido Ali Entezari

Deficiência: Amputada

Foto: Kica de Castro 






