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Diretor/Editor

Orgulho do Brasil !!!

N

osso País é cheio de belezas e riquezas naturais. Somos – ou pelo menos já fomos – o melhor
futebol do mundo... Temos gênios reconhecidos, cientistas, pensadores, músicos fantásticos...
atletas, modelos internacionais, mulheres lindas, reis e rainhas em quase tudo. Tem tanta coisa
para nos orgulharmos de sermos brasileiros, não é mesmo ? Mas já há alguns anos, temos um orgulho
ainda maior... um bem especial. Um orgulho que vem contagiando e conquistando – porque respeito e
consideração se conquista e não se impõe pela mídia garganta abaixo como acontece em muitas situações – um orgulho diferente, que aprendemos a ter por respeito e admiração por um grupo de atletas,
esportistas, que sempre existiram, mas até bem pouco tempo atrás ninguém ouvia falar deles... ou nunca
se deu tanto espaço e atenção, ou até mesmo, nunca havia se tido a devida “consideração” por eles. E
hoje, vemos o Brasil torcendo, acompanhando e principalmente, “reconhecendo” o esforço, a dedicação
e o patriotismo desses nossos irmãos brasileiros, os nossos atletas com deficiência... os “para-atletas” !!!
Deficiência tem os outros... deficiência tem os atletas “comuns”, principalmente aqueles que tem patrocinadores fortes, espaço na mídia e na imprensa, participam de programas de TV, são tratados como
estrelas, saem nas capas das revistas, andam em seus carrões, desfilam com lindas mulheres, são flagrados pelos fotógrafos em bons restaurantes e nas baladas... bebem, aprontam, afrontam... deficiência tem
eles. A deficiência da falta de respeito, falta de compromisso e de amor pelo esporte e pelo nosso País.
Diferente dos nosso para-atletas, que são um exemplo e motivo de orgulho profundo de nossa nação.
Esses sim, são heróis ! Heróis sem capa, sem escudo, sem super-poderes... mas com um poder enorme
de superação. Um poder enorme de amar o esporte e o nosso País. São motivo de orgulho para todos
nós brasileiros !!!
As Paralimpíadas – ainda não me acostumei com essa nova nomenclatura, e para ser sincero, nem me
convenci dela – de 2016 serão aqui no Brasil. E a meta desses nossos super para-atletas é ambiciosa,
porém, atingível. Cada vez mais acredito que chegaremos entre os primeiros no ranking de medalhas. O
desempenho dos para-atletas brasileiros vem superando até as expectativas dos mais otimistas. E eles
acabaram de provar isso mais uma vez, ficando em 3º lugar no Mundial !
Foram 16 medalhas de ouro, 10 de prata e 14 de bronze, ficando atrás apenas, pasmem, dos EUA e
da Rússia. Acompanhe a matéria completa nessa edição.
Mas a maior medalha mesmo, a maior conquista de todas dessa rapaziada que está aí, não é a que
se pode pendurar no pescoço, mas sim a medalha e o prêmio moral que essas vitórias e conquistas
representam... é o respeito, a consideração, o carinho e o reconhecimento de toda uma nação ao trabalho, esforço e superação desses atletas maravilhosos. Afinal, isso tudo, essa exposição na mídia, esse
reconhecimento, esse carinho, acabam refletindo na sociedade de muitas formas, mas principalmente,
no combate ao preconceito que ainda existe com a pessoa com deficiência em nosso País. Que bom
que somos vitoriosos nos esportes, que bom que somos pessoas vitoriosas na vida !
Que bom que a mentalidade das pessoas está mudando, que as novas gerações, presentes e futuras,
estão aprendendo a ver a pessoa com deficiência com igualdade. Isso é prova do que sempre disse
durante todos esses anos de Revista Reação: só é preciso OPORTUNIDADE ! E isso vem acontecendo...
está sendo dada a oportunidade e a pessoa com deficiência vem provando, todo dia, que tem COMPETÊNCIA. Que bom que somos iguais !
Parabéns a Todos que de tantas formas diferentes são engajados nesse mesmo propósito. Parabéns
às pessoas com deficiência: exemplo e motivo de orgulho do Brasil !!!

“O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; Ele será contigo, não te deixará, nem te
desamparará; não temas, nem te espantes...”
Deuteronômio 31:8
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Geraldo Nogueira
Desses 15 anos de existência da Revista Reação, há pelo menos 12 anos os leitores acompanham os
artigos do advogado entrevistado desta edição. Essa entrevista faz parte da série comemorativa de
aniversário da revista, em que estamos conversando com todos os nossos articulistas mais tradicionais...

N

ascido em Belo Horizonte/MG, Geraldo Nogueira
mora no Rio de Janeiro/RJ desde a década de 80.
Formado pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, em 1994, é casado, tem dois filhos e quatro
netos. Preside a Comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB/RJ) desde sua fundação, em 2007.
Advogado de duas Organizações Não Governamentais (ONGs)
na área de deficiência (Solazer - Clube dos Excepcionais e ADEZO Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência da Zona Oeste/RJ),
também atua voluntariamente no Conselho Fiscal dos Centros de
Vida Independente (CVI-Brasil) e no Instituto Sirius, ONG instalada na
Vila Vintém (Padre Miguel/RJ) para atender pessoas com deficiência
da comunidade. Entre outros cargos que exerceu, foi vice-presidente
para América Latina da Reabilitation International. Enveredou
ainda pela política, sendo candidato pelo PSDB a
vereador em 2004 e a vice-prefeito em 2012,
sem se eleger.
Um acidente automobilístico, em setembro de 1990, quando estava em férias
na cidade natal, o deixou paraplégico aos
32 anos. A militância jurídica na área começou quando, em 1991/1992, fez o curso
“Compreendendo a Lesão Medular”, no
CVI-Rio. Acabou como assessor jurídico
por 3 anos na entidade e depois diretor executivo por mais
7 anos, até 2002,
tornando-se um
defensor dos

direitos humanos no geral e das pessoas com deficiência, em particular. Vamos conhecer mais desse grande parceiro da Revista Reação:
Revista Reação - Quais os principais problemas que a
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
da OAB-RJ tem enfrentado em sua gestão?
Geraldo Nogueira - Os desafios são muitos e bastante variados, refletindo as necessidades desse segmento. Nossas ações
têm se concentrado no campo da consultoria e assistência jurídica
especializada e também na realização de eventos que tratam de
temas polêmicos ou desconhecidos por segmentos importantes
da sociedade. Dentro desse contexto, nossa maior dificuldade tem
sido alcançar os setores político e empresarial responsáveis, em
maior medida, pelas transformações sociais que levem à efetiva
inclusão da pessoa com deficiência.
RR - E como advogado? Muitas pessoas com deficiência
entram com ações ? Quais são os principais casos nessa área ?
GN - No dia a dia da militância na advocacia os casos relacionados às questões que envolva direito das pessoas com deficiência
vão se alternando em ações para garantia de vagas em concursos
públicos; garantia de pensões junto ao INSS; danos morais por
abuso ou discriminação, etc. Mas as ações de destaque são:
- Uma Ação Civil Pública contra o Metrô-Rio que tramita desde
1995 e encontra-se em fase final, aguardando perícia para verificar
as adaptações feitas. Caso a avaliação pericial seja positiva esse
processo deve ser arquivado. Esta ACP é de autoria do CVI-Rio,
conduzida pelo advogado Mauro Dantas, na qual funciono como
advogado assistente;
- Uma Ação Civil Pública do CVI-Brasil contra o Estado do Rio
de Janeiro, para garantia de legenda e intérprete de sinais nas
campanhas televisivas do Estado de prevenção a doenças e epidemias. Esta ACP tramita na Justiça desde 2004 e tem sentença
favorável; encontra-se em fase final de recurso no STF. Sou o
advogado responsável;
- Também participamos de uma ação contra o Estado do Rio de
Janeiro para obrigar o Tribunal de Justiça do RJ a permitir a entrada
de pessoas cegas com cão-guia. Esse processo é conduzido pela
própria autora, Dra. Deborah Prates, membro integrante de nossa
CDPD e por mim, como advogado auxiliar.
RR - Você acredita que houve uma mudança significativa
na visão da sociedade em relação às pessoas com deficiência ao longo dos anos ? As PcD também mudaram ?
GN - Sim. Sou muito otimista diante da vida e também em
relação ao nosso movimento. Claro que precisamos avançar,
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mas reconheço que as PcD conquistaram
mudanças consideráveis na sociedade,
principalmente com relação ao comportamento do cidadão comum diante delas.
E tudo isso num tempo relativamente curto, considerando que qualquer mudança
social leva, pelo menos, o trânsito de vida
de uma geração. Segundo os americanos,
por volta de 70 anos para executar qualquer mudança de comportamento social,
ainda assim, com rotineiras campanhas
educativas. Usando minha experiência
pessoal de cadeirante, há 23 anos, posso perceber que o olhar da sociedade
mudou de assistencialista para inclusivo.
Não significando, necessariamente, que a
sociedade promova a inclusão. Esta mudança perceptível está no animus pessoal
e atitudinal de cada indivíduo e esse é o
ponto de partida (necessário) para qualquer outra mudança social.
Para exemplificar, posso contar uma
breve história: 12 anos atrás, quando fazia
aniversário de casamento, liguei para um
bom restaurante em Copacabana e reservei uma mesa, com direito a buquê de
rosas, violino na mesa e todos os requintes oferecidos para a ocasião. Na hora
reservada, coloquei meu melhor terno
e fui para o restaurante acompanhado
de minha mulher. Quando chegamos à
entrada principal, fomos recepcionados
pelo maitre, que se dirigiu exclusivamente
à minha mulher para as perguntas de
praxe, ignorando-me por completo; ao
final, arrematou com a clássica pergunta da época: “...ele vai papá também...”,
ao mesmo tempo em que tocava com a
palma da mão em minha cabeça. Não
preciso nem dizer que foi uma brochada
só... cancelei o jantar... Com essa minha
atitude impus uma mudança naquele
restaurante. Muitas pessoas com deficiência, por motivos diversos, passaram a
se comportar dessa forma, lutando por
seus direitos e reconhecimentos enquanto
indivíduo e cidadão.

RR - Do ponto de vista jurídico, o
Brasil é considerado avançado em
sua legislação. Quais são os problemas para cumpri-la ? O que deveria ser
feito ? A própria Lei de Cotas enfrenta
dificuldades para seu cumprimento.
GN - O Brasil tem status de país de DIREITO, significando dizer que tem um ordenamento jurídico organizado, com corpo
institucional instalado e funcionado. No entanto, ainda está longe de alcançar o status
de país de JUSTIÇA, o que significa ter todo o
ordenamento jurídico e institucional valendo
para todos os cidadãos em igualdade de
condições. Por isso vemos essa discrepância
social, na qual o direito funciona para alguns,
principalmente os detentores do poder econômico e político, e não funciona para outros,
essencialmente as pessoas mais excluídas
da sociedade. A Lei de Cotas não escapa a
esse processo evolutivo social e só se mantém pela pressão do movimento, pois caso
contrário teria caído há muito tempo. Tudo
isso é um processo, leva anos para mudar.
Mas esse fenômeno recente das marchas
populares é o passo mais importante e concreto para que o Brasil avance para o status
de país de JUSTIÇA.
RR - Em termos gerais, quais são os
principais avanços do Brasil na área?
E como você analisa o Plano viver Sem
Limites ?
GN - O maior avanço do Brasil é justamente o reconhecimento pela sociedade

de que o individuo com deficiência tem
direito à inclusão, ainda que essa mesma
sociedade não seja capaz de promover essa
inclusão, e a oportunidade de igualdade entre os cidadãos comuns e com deficiência.
A legislação também foi uma grande conquista e avanço, mesmo que não tenha a
efetividade esperada ou legalmente imposta, diante da realidade de que o Brasil ainda
não alcançou o status de país de justiça. Por
outro lado, a legislação também tem função
de despertar a dialética social, provocando
a discussão sobre determinado tema, por
conseguinte tornando-o conhecido pela
sociedade. Assim foi que nossa exemplar
legislação teve papel decisivo para que a
sociedade brasileira migrasse sua visão assistencialista para uma visão pela inclusão
social das pessoas com deficiência.
O lançamento do Programa “Viver sem
Limites” pelo Governo Federal (2011) é
um exemplo dos efeitos dialéticos introduzidos em nosso meio social pela edição
da Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência (CDPD). O Programa, que
destinou cerca de 7,6 bilhões de Reais
de investimento na área da deficiência
(1,4 bilhões/saúde, 1,8 bilhões/educação,
72,2 milhões/Centros de referência para
promoção de inclusão social e 4,1 bilhões/
acessibilidade, acrescidos de outros valores
numa ação conjunta da União, estados e
municípios), é o resultado mais emblemático dos efeitos práticos da Convenção,
pois nasce a partir da visibilidade que a
CDPD deu ao tema da deficiência no país.
Muito embora o Programa seja uma nova
arrumação metodológica das verbas, e não
uma alocação de novos recursos financeiros como quis o Governo transparecer,
essa “rearrumação” não lhe tira os méritos,
pois ganha eficácia na escolha da linha
de ação e eficiência na aplicabilidade das
políticas públicas previstas, obrigando a
utilização das verbas nas áreas determinadas e estimulando os aplicadores das
políticas voltadas ao segmento para uma
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ação orquestrada pelo Programa. Isto melhora
a forma anterior, confusa e deficitária, onde
as verbas seguiam para os Ministérios responsáveis por essas ações, mas nem sempre
eram aplicadas em benefício das pessoas com
deficiência. No entanto, ainda não houve uma
adesão massificada dos Estados e Prefeituras,
tornando o processo lento e com pouco reflexo
prático para o indivíduo que sofre a exclusão
econômica associada à deficiência.
RR - Você já se candidatou a vereador e
a vice-prefeito pelo Rio de Janeiro e uma
de suas bandeiras era justamente a acessibilidade. Você acredita que os políticos,
de maneira geral, ainda não estão dando
a atenção que o tema merece ?
GN - Mais do que acreditar, eu tenho certeza disso. Todos fazem o discurso da inclusão
pela acessibilidade, mas na hora da execução das promessas esse tema deixa de ser prioridade e cai
completamente no esquecimento. Por muitos anos as cidades
foram projetadas para o “homem médio”, com estatura, força e
compreensão medianas. E esse é um cacoete do executivo, que
precisa ser mudado. Por isso ainda se constrói e fiscaliza com essa
visão limitada. No caso das Prefeituras, por exemplo, a solução
é simples, bastaria uma fiscalização focada na acessibilidade no
ARTE_AD_CIAPE_2013_NOVO_2.pdf 11/8/2013 17:47:32
momento da concessão do habite-se. Isso evitaria o surgimento
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de grandes reformas e de novas construções sem acessibilidade. Também valeria
uma ação mais efetiva e impositiva para
manutenção de calçadas, praças e espaços
urbanos acessíveis.
RR - Poucas pessoas com deficiência
se candidatam e menos ainda, são as
que conseguem se eleger. A que você
atribuiu as duas situações ?
GN - Este é o maior sintoma de que o
preconceito em relação às pessoas com deficiência ainda é uma realidade em nossa
sociedade. Todo processo eletivo funciona
como uma espécie de extrato social, através
do qual, identifica-se a evolução e os atrasos
sociais. Essas pessoas não se candidatam
porque têm dificuldade de acesso e de recursos para implementar uma campanha
política. A disputa política, dentro do atual
sistema brasileiro, é perversa e selvagem, o que praticamente
inviabiliza a participação delas por motivos óbvios de acessibilidade e capacidade de mobilidade. Os eleitores ainda veem os
candidatos com deficiência com certa desconfiança e preconceito,
duvidando de sua competência para fazer frente aos desafios
que um cargo político impõe. Nesse sentido, veem muito mais
a deficiência do que o indivíduo com seus valores, habilidades
e competências.
RR - Como presidente de uma comissão especializada
e como pessoa em cadeiras de rodas, deixe seu recado
para os leitores que acompanham seus artigos há tantos
anos na Revista Reação.
GN - Sob a perspectiva do ser humano são necessários humildade e orgulho para compreender e aceitar que somos realmente
pequenos em todo o contexto do universo. Porém, cada um de nós
tem um papel que deve ser desempenhado para alcançar o equilíbrio universal. Devemos aprender sobre como viver em diversidade,
como aceitar as diferenças individuais e como fazer com que elas
beneficiem a todos. Parece que nós, pessoas ligadas à área da
deficiência, temos essa visão. Podemos sentir e compreender tais
conceitos. Essa visão nos torna responsáveis, colocando-nos como
porta-voz para as transformações que a sociedade está começando a introduzir. Por isso é que convido a todas as pessoas com
deficiência a buscarem seu espaço de direito como ser humano,
como indivíduo único que é e como cidadão, incluído num processo
que persegue a oportunidade de igualdade para todos. A maior
interferência na mudança social que uma pessoa com deficiência
pode fazer é buscar seu espaço na sociedade, seja em família, na
escola, entre amigos ou no dia a dia das ruas. Enfrentar os desafios
da falta de acessibilidade física, econômica, de comunicação, virtual
ou atitudinal é fazer com que a roda da inclusão gire a favor do
segmento. Quando uma ação proativa provocar uma mudança
social ainda que pequena, essa mesma mudança será estendida
a todo o segmento num efeito multiplicador capaz de provocar as
grandes mudanças sociais.
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por Romeu Kazumi Sassaki

Pessoa com deficiência 206 anos
antes da inclusão
Parte 05
Nota A: Repito os três critérios adotados nas Partes 1, 2, 3 e 4 da
tradução do capítulo 10 do livro British social work in the nineteenth
century (Londres, 1956): /a/ Os termos técnicos utilizados nesse livro
serão negritados. /b/ Entre parênteses, traduzirei com terminologia
brasileira em vigor em 1956 os termos ingleses negritados. /c/ A equivalente terminologia atual utilizada no Brasil e comentários meus virão
entre colchetes.
Nota: A próxima edição se referirá a pessoas com deficiência física.

Os surdos adultos [As pessoas surdas adultas]
Paralelamente aos esquemas desenvolvidos para crianças surdas, houve
outros para o bem-estar de surdos adultos [pessoas surdas adultas] que não
estavam em instituições para pobres (filantrópicas) ou em asilos. [Em
1816, o Relatório sobre Mendicância na Metrópole levou o governo britânico
a reformular as Leis dos Pobres a fim de solucionar as graves necessidades de
numerosas pessoas em situação de miséria. Surgiram daí instituições especiais
para o atendimento aos pobres. Por outro lado, os chamados ‘asilos’ continuaram existindo para fins de internação. In YOUNG & ASHTON, 1956, p.7]

Estes esquemas, alguns dos quais associados com o esforço de
fundar e manter escolas, estavam preocupados com /1/o ensino profissionalizante, /2/ o emprego e /3/ o pós-cuidado de crianças que,
atingindo a idade jovem, deixavam a escola, os lares coletivos destinados
aos idosos e indigentes, e /4/ as missões religiosas para os surdos [as
pessoas surdas]. [O conceito ‘pós-cuidado’ incluía dois tipos de serviço
aos jovens: /a/. Acomodação em residências e treinamento profissional;
/b/. Apoios logísticos aos jovens colocados em emprego]
1. Ensino profissionalizante. Muitas das escolas, como as existentes nas cidades de Doncaster e Hull, sentiam que o treinamento
industrial era uma parte importante do currículo. À medida que o século
19 avançava, outras escolas seguiram essa tendência. Ainda outras declaravam que, desde que os surdos [as pessoas surdas] eram ensinados
a fazer leitura labial e a se misturar com as pessoas ouvintes, não
havia a necessidade para uma escola ensinar uma profissão que era
melhor ensinada no próprio emprego sob o sistema comum de aprendizagem. De qualquer forma, os jovens surdos diferiam muito de jovens
não surdos quanto às suas habilidades, além de que o leque de cursos
profissionalizantes que poderiam ser oferecidos em escolas era limitado.
2. Emprego. Algumas instituições, como o Instituto Newscastle para
Surdos e Mudos [exatamente isso: surdos e mudos] fundado em 1838,
ensinavam os jovens e se tornavam quase uma agência de emprego. O
Instituto Newscastle foi particularmente bem sucedido como o estaleiro
da Tyne e as obras de engenharia pesada do nordeste da Inglaterra ofereceram um mercado pronto para a mão de obra barata, especialmente
porque em muitas destas indústrias barulhentas a falta de audição não
era um grande apuro. Em outras áreas, a dificuldade era mais aguda, e
praticamente todas as missões e instituições fundadas para ajudar surdos
adultos [pessoas surdas adultas] eram confrontadas com o principal
problema de encontrar empregos. O obstáculo mais importante era a
relutância de empregadores, que temiam que os surdos [as pessoas
surdas] fossem mais propensos a acidentes. Esta objeção aumentou com
a aprovação da Lei de Indenização por Acidente de Trabalho, em 1897,
que colocou sobre os empregadores o ônus de indenizar trabalhadores
que se acidentassem no trabalho. Tão séria ficou a situação na cidade
de Oldham que um certo número de trabalhadores surdos se uniu para
apresentar uma petição ao Parlamento, rogando que os empregadores de
surdos [pessoas surdas] pudessem ser excluídos do cumprimento da Lei
de Indenização por Acidente de Trabalho (K. W. Hodgson, op. cit., p.253,
in YOUNG & ASHTON, 1956, p.195). Eles não obtiveram sucesso nisto e
os empregadores continuaram sendo cautelosos para empregar surdos
[pessoas surdas]. Em consequência, as instituições e todos aqueles que
atendiam surdos [pessoas surdas] tiveram de continuar a campanha
para persuadir empregadores de que os surdos [as pessoas surdas] não
somente eram tão capazes em seu trabalho quanto os colegas ouvintes,
como também eles no conjunto não eram mais propensos a acidentes.
3. Pobreza. Pode-se compreender facilmente que muitos dos surdos [das pessoas surdas] viviam em pobreza extrema durante o
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século 19, e a peculiaridade de suas situações foi reconhecida pelas leis
aprovadas como emendas à Lei dos Pobres de 1834, que isentaram os
surdos e os cegos [as pessoas surdas e as pessoas cegas] dos ‘testes
de casas correcionais’ e lhes permitiram receber ajuda pecuniária
com base nas necessidades do beneficiário. Em acréscimo, foi fundada
em 1836 a Sociedade de Caridade e Previdência para Idosos Pobres e
Enfermos Surdos e Mudos a fim de conceder pensões, a qual funcionou
principalmente em Londres. Esta organização teve uma breve existência
até 1890, quando ela foi transformada em Associação Britânica para
Surdos e Mudos. Outras em diversas partes do país foram fundadas para
prover ajuda material e lares onde os idosos pobres [as pessoas idosas
pobres] e os surdos pobres [as pessoas surdas pobres] poderiam morar,
tais como o Asilo Britânico para Mulheres Surdas e Mudas instituída na
cidade de Clapton em 1851.
4. Missões religiosas para surdos [pessoas surdas]. A atenção
daqueles que se preocupavam com o bem-estar espiritual foi rapidamente direcionada àquelas pessoas que, devido à sua incapacidade
[deficiência], não conseguiam participar dos serviços religiosos. Glasgow
e Edinburgh foram as primeiras cidades onde foi oferecida uma ajuda
organizada. Por volta de 1840, os alunos egressos da ‘escola-asilo’
Old Kent Road, para o ensino de surdos [pessoas surdas] indigentes,
reuniam-se para rezar e adorar todos os domingos e, assim, uma igreja
para surdos [pessoas surdas] surgiu em Londres, com Sam Smith como
o seu primeiro missionário. O movimento se espalhou rapidamente, em
especial no norte e, por volta de 1889, havia 19 centros na Inglaterra e
no País de Gales, e quatro na Escócia (1889 C.5781-1, xix. Blind, etc., of
the United Kingdom. Royal Commission. Report, etc., Vol. II, App. 24, in
YOUNG & ASHTON, 1956, p.196).
Os primeiros objetivos deles foram o de levar ajuda espiritual para
os surdos [as pessoas surdas] e o de ministrar serviços religiosos. A
maioria dos centros pertencia à Igreja da Inglaterra, mas algumas eram
da chamada Não Conformista. Alguns se localizavam em residências
particulares, outras em recintos de escolas, e por volta de 1873 surgiu
uma igreja especialmente construída e inaugurada pela Rainha Vitória na
Rua Oxford, em Londres.

Os missionários logo descobriram o que os professores também
aprenderam: que o trabalho deles era mais amplo que aquele que originalmente os trouxe em contato com os surdos [as pessoas surdas].
Eles foram levados a estabelecer um serviço para surdos [pessoas
surdas] que cobria muitos outros aspectos da vida deles. A principal preocupação deles sempre foi para com os surdos adultos [as pessoas
surdas adultas], embora os conselhos deles tivessem sido com frequência
procurados por pais, particularmente os pais ouvintes que tinham um
filho surdo e precisavam de consolo em seu empenho e informações
sobre como ajudar melhor o filho. Por outro lado, conforme declaração
da Royal Commission em 1889, o trabalho consistia principalmente de
‘visitas, socorro, realização de aulas escolares, instrução religiosa, bem-estar
espiritual, ajuda na procura por emprego, concessão de ajuda pecuniária
e apoio na velhice e na enfermidade’ (1889 C.5781, xix, op.cit.). Isto
resultou em um serviço que pode quase ser classificado como um ramo
especializado do serviço social.
Sobre a necessidade de educação e de instrução religiosa pouco
precisa ser dito, nem também sobre o profundo conforto que os serviços religiosos traziam para pessoas abandonadas por causa de sua
incapacidade [deficiência]. Mas, o que não foi mencionado pela Royal
Commission foi a necessidade de interpretação. Os missionários
eram pessoas que aprenderam a se comunicar com os surdos [as
pessoas surdas] através da língua de sinais e poderiam atuar como
intérpretes e tornar-se ‘o elo entre os surdos [as pessoas surdas] e
o mundo ouvinte’ (A. F. C. Bourdillon, Voluntary Social Services, 1944,
Cap. V., in YOUNG & ASHTON, p. 197). Em qualquer dos inumeráveis
infortúnios da vida, o missionário estava por perto. Por exemplo, ele
interpretava nos tribunais de justiça; ele estava em constante demanda
para interpretar as dificuldades ou queixas da pessoa surda para o empregador, assim como a atitude e o ponto de vista do empregador de
volta para o trabalhador. Em seus relacionamentos pessoais, os surdos
[as pessoas surdas] têm sempre sido vulneráveis às dificuldades sociais,
de tal forma que aqui os missionários têm tentado desenredar muitos
dos relacionamentos confusos e, em fazendo isso, têm desempenhado
a função de um assistente social de caso.
Está claro que muitos esforços foram feitos
para desenvolver um serviço educacional de
tal forma que os surdos [as pessoas surdas] poderiam, tão livremente quanto possível, misturar-se com os ouvintes [as pessoas
PALESTRANTE
que ouvem]; que as agências e as pessoas
se preocupavam com os surdos [as pessoas surdas] no sentido de que eles deveriam
prover o próprio sustento em uma sociedade
• COMO ATENDER COM EXCELÊNCIA O CLIENTE PcD
comum e nas mesmas condições que os
• COMO INCLUIR O FUNCIONÁRIO PcD
seres normais [as pessoas comuns]; que os
NO AMBIENTE DE TRABALHO
pobres deveriam ser ajudados, os idosos e os
EX-JOGADOR DO CORINTHIANS, FICOU SURDO AOS 30 ANOS, FOI EXECUTIVO
enfermos ser cuidados e que nenhum surdo
DE VENDAS PREMIADO COM UMA GRANDE MULTINACIONAL, É ESCRITOR, PATRONO
DE UMA ONG PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E UM DOS PALESTRANTES
[nenhuma pessoa surda] deveria permanecer
MAIS REQUISITADOS PARA TREINAMENTO DE EQUIPE DO PAÍS NA ATUALIDADE
incompreendido ou desatendido por falta de
PARA CONTATAR:
intérpretes. Mas, é somente no século 20
EMAIL: JULIO@JOGADASDAVIDA.COM.BR
que uma preocupação pela vida por inteiro
MSN: JULIO_CESAR_PRADO@HOTMAIL.COM
dos surdos [das pessoas surdas] emergiu
WWW.JOGADASDAVIDA.COM.BR
como um ramo especializado do serviço
social para os incapacitados [as pessoas
com deficiência].
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coluna especial
Os defeituosos mentais, insanos e epiléticos
[As pessoas com deficiência intelectual,
transtornos mentais e epilepsia]
Pessoas com defeitos mentais (retardo mental) [deficiência intelectual], insanidade (doença mental) [transtorno mental] e epilepsia
sofrem de [apresentam] diversas deficiências, mas durante uma grande
parte do século 19 nem o trabalho junto a elas e nem a lei pertinente
a elas fizeram estas distinções claras. O serviço social de caso com tais
sofredores [pessoas] enquanto eles moravam em suas casas não se
desenvolveu rapidamente, e os cuidados pensados para eles eram principalmente de caráter institucional. Uma exceção foi a provisão para os
pobres morarem em casa com seus amigos, mas recebendo assistência financeira sob a Lei dos Pobres de 1834 nas mesmas condições concedidas
a outras pessoas incapacitadas [com deficiência]. Estas eram visitadas
periodicamente por funcionários médicos das diretorias de guardiões, e
relatórios sobre a melhora - ou não - física ou mental delas eram feitos
(1860. 2675, xxxvii. Poor Law Board. 12th Annual Report, 1859-60, in
YOUNG & ASHTON, 1956, p.198). Como os funcionários médicos não
eram remunerados por este serviço, as diretorias não conseguiam exigir
os relatórios, que muitas vezes não eram feitas ou eram superficiais.
As instituições eram educação ou para segurança, sendo exemplos
destas últimas principalmente os asilos para lunáticos (hospícios)
[hospitais psiquiátricos], mantidos por impostos locais, onde pouco ou
nenhum serviço social era provido. Um relatório governamental em
1860 mencionou um ‘departamento de medicina psicológica’ em um
deles! (1860. 495, xxii. Care and Treatment of Lunatics. Select Committee.
Report, etc., Anexo. I, in YOUNG & ASHTON, 1956, p.198) e não há dúvida
de que por volta da metade do século surgiu um forte anseio para ‘curar’
a insanidade. Foi sugerido que uma grande porcentagem dos insanos
(dos doentes mentais) [das pessoas com transtorno mental] poderia
ser curada se os pacientes recebessem tratamento em asilo (hospício)
[hospital psiquiátrico] nas fases iniciais. Contudo, embora experiências
desta natureza estivessem sendo feitas, os asilos (hospícios) [hospitais
psiquiátricos] continuaram sendo principalmente lugares para contenção
segura e, em todo o caso, as implicações sociais da insanidade e do
defeito (da deficiência] não eram consideradas.
A provisão da educação para crianças e jovens, tanto aquelas com
defeito mental (retardo mental) [deficiência intelectual] como aquelas
com epilepsia apresentou de fato alguma resposta às necessidades sociais
deste tipo específico de incapacidade [deficiência]. As diretorias de
guardiões tinham o poder, sob a Lei de 1862, para manter em escolas
especiais as crianças com debilidade mental leve (oligofrenia, retardo
mental) [deficiência intelectual], cujos pais não tinham condições de pagar;
estas crianças não poderiam ser idiotas ou imbecis [termos comuns
naquela época para se referir a tipos de transtorno mental].
Por volta de 1891, o poder foi estendido para incluir a manutenção em
lares voluntários e por volta de 1899 as diretorias de escolas assumiram a
responsabilidade pelos lares e pela educação de epiléticos [pessoas com
epilepsia]. Enquanto isso, as pessoas dedicadas à caridade não perderam
tempo e, por volta do final do século 19, havia seis escolas para a educação
dos defeituosos [de crianças com deficiência], embora as taxas cobradas
fossem às vezes convenientemente altas, e seis lares especiais para meninas,
financiados em parte pelas diretorias de guardiões que os usavam e em
parte com contribuições voluntárias. Aqui a instrução era dada em ocupações
manuais e em alguma leitura e escrita. (1898. C.8747xxvi. Defective and
Epileptic Children, p.145-159, in YOUNG & ASHTON, 1956, p.199)

Além disso, havia 10 institutos para cuidar de idiotas e imbecis
[termos comuns naquela época para se referir a tipos de transtorno
mental]. Nestes, como no Lar Comum Earlswood fundado em 1853,
ocupações manuais como artesanatos e atividade rural leve foram ensinadas aos homens e lavanderia e trabalho doméstico às mulheres. A
instrução era ‘combinada criteriosamente com jogos, de tal forma que os
jogos como comércio ensinariam o valor do dinheiro, o peso dos artigos
etc. (Social Science Review, 1862, p.107, in YOUNG & ASHTON, 1956,
p.199). Era consenso geral que para tais instituições serem efetivas,
elas deveriam ser organizadas em pequenos grupos. A srta. Cooper,
da ‘Associação Nacional para a Promoção do Bem-Estar dos Débeis
Mentais Leves’ [de Crianças com Deficiência Intelectual], sugeriu ao
Comitê Departamental em 1898 que as unidades com menos de 20
eram de tamanho desejável. O mesmo argumento foi secundado pelo
sr. Nicholls, presidente da ‘Sociedade Nacional para o Emprego de
Epiléticos’ [de Pessoas com Epilepsia], fundada em 1894. Ao sugerir
que os epiléticos [as pessoas com epilepsia] que estivessem muito
afligidos deveriam ir para uma colônia [instituição segregada], ele
defendeu que eles deveriam morar em pequenas unidades, trabalhar
em ocupações que eles gostassem mais, brincar com jogos e levar uma
vida tão normal quanto possível (1898. C.8747, xxvi. Defective and
Epileptic Children. Departmental Committee. Minutes of Evidence,
p.3293 e seg., in YOUNG & ASHTON, 1956, p.199).
Como em todos os outros trabalhos junto aos incapacitados [às
pessoas com deficiência], a opinião estava mudando no sentido de manter os defeituosos mentais [as pessoas com deficiência intelectual] e
os loucos [as pessoas com transtorno mental] na sociedade comum.
O que não estava acontecendo, porém, era um movimento paralelo
para desenvolver visitas domiciliares e trabalho de promoção social. E,
embora muitas entidades de serviço social possam ter estado lidando
com este tipo de pessoa incapacitada [com deficiência], muitas delas
foram parar em lares correcionais, onde - conforme o Relatório de 1889
pateticamente as descreveu - ‘elas ficavam sentadas em fileira o dia todo’
(1889. C.5781, xix. Blind, Deaf and Dumb, etc., of the United Kingdom.
Royal Commission. Report, etc., in YOUNG & ASHTON, 1956, p.199).
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trabalho

Pequenas empresas também
podem e devem ser inclusivas

E

mpregabilidade e empreendedorismo na micro e
pequena empresa são os objetivos no novo projeto
“SEBRAE Mais Acessível”, lançado oficialmente em 1
de julho último. Parceria entre o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo
e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
a ideia é trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência nesse
mercado de trabalho.
Inclusão profissional é garantir que as pessoas com deficiência
participem ativamente: “Faz-se necessário desenvolver ações de
acessibilidade que promovem uma mudança de olhar, de atitude
e que possibilitem a construção de uma sociedade mais justa e
com igual oportunidade para todos”, explica a gestora do projeto,
Ana Paula Peguim. “O projeto SEBRAE Mais Acessível quer mudar
o cenário da inclusão, promovendo o maior número de pessoas
no mercado de trabalho, além de contribuir para o fortalecimento
das empresas”, afirma.
A Lei de Cotas, que garante a contratação dessas pessoas, não
atinge as micro e pequenas já que se refere às empresas com
100 ou mais funcionários. O grupo, entretanto, representa 99%
do total de empresas no Brasil e 52% de empregos com carteira
assinada: “Com números tão significativos, sua participação é
essencial para a inclusão profissional”, acredita Ana Paula.
Duas áreas serão trabalhadas no projeto: “primeiro, orientar
e incentivar empresários da micro e pequena empresa a contratarem pessoas com deficiência, como também, orientar no
relacionamento deste profissional com a equipe de trabalho,
visando uma maior inclusão e empregabilidade. Segundo, capacitar empresários e futuros empreendedores com deficiência
em temas de gestão empresarial para a sustentabilidade de suas
empresas”, anuncia a gestora.

Para a inclusão das PcD, serão ministradas palestras que, entre
outros pontos, orientarão a definição do perfil, função e identificação
de competências e habilidades. Também serão preparados vídeos
com dicas de relacionamento e integração do funcionário com a
equipe de trabalho, além de relatos de empresários que costumam
contratar. Será elaborada ainda uma cartilha com dicas práticas de
relacionamento com o cliente com deficiência. “Aos empresários
com deficiência, teremos aplicativos com recursos de acessibilidade
e Biblioteca Aúdio com temas de gestão para que possam aprimorar
seus conhecimentos e melhorar a gestão de sua empresa. Esta
mesma Biblioteca Aúdio poderá ser utilizada pelo empreendedor
com deficiência que pretende abrir sua empresa, além de encontrar
vídeos com relatos de gestão de empresários com deficiência”,
complementa Ana Paula. Todos esses produtos estão em fase de
produção e, em breve, ficarão disponíveis no portal SEBRAE (www.
sebraesp.com.br) e nos escritórios regionais da entidade.
Uma preocupação do projeto é aumentar o nível de acessibilidade dos produtos e serviços oferecidos, independente do tipo de
deficiência, para que todos tenham acesso às informações sobre
gestão e empreendedorismo. “Serão disponibilizados vídeos que
contenham audiodescrição, legenda e janela libras, publicações
como cartilhas, artigos de consultoria em áudio, entre outros itens.
Esperarmos que assim o cliente possa encontrar não somente
produtos mas também um ambiente mais acolhedor e inclusivo”,
assegura a gestora.
“Com o Projeto SEBRAE Mais Acessível pretendemos promover
junto aos empresários a inclusão profissional e quebrar algumas
barreiras da contratação devido à desinformação e ao preconceito.
Precisamos valorizar o profissional e suas competências, a deficiência é apenas uma característica que não a impede de exercer
uma função ou estar na gestão da empresa”, garante Ana Paula.

empregabilidade

Lei de Cotas completa 22 anos
e luta pela inclusão continua !

A

lei 8.213/91 fez aniversário em 24 de
julho último. Seu artigo Nº 93 prevê que
toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2% a 5% (dependendo do total de empregados) dos
postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência.
Seu objetivo foi o de mudar o cenário de empregabilidade, mas mesmo com os avanços, muitas empresas
ainda não preenchem todas as vagas que a legislação
determina.
A comemoração da data em São Paulo/SP foi no dia
30 de julho, em ato convocado por várias entidades
na sede da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP). Além da cerimônia oficial, houve também atividades na rua das Flores, ao lado do prédio da
avenida Paulista, que ficou tomada por manifestantes.

19

20

empregabilidade
O Ministério do Trabalho aponta mais de
300 mil pessoas com deficiência formalmente empregadas, número ainda pequeno
frente ao contingente total. Os dados apresentados por Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, dão conta
que somente 26% das vagas geradas pela Lei
de Cotas são cumpridas. Caso se alcançasse o
pleno cumprimento, seriam gerados 1 milhão
de postos de trabalho. Em São Paulo, o índice de cumprimento vai a 46%.
Para se ter uma ideia da defasagem, dados de 2011 apontam que o país tem quase
3 milhões de pessoas com deficiência com curso superior concluído, mas apenas 39.651
pessoas com deficiência com esta escolaridade estavam empregadas naquele ano.
A comemoração também foi um ato de defesa da legislação, que vem sofrendo
seguidos ataques e ameaças, como as recentes propostas de flexibilização contidas
em projetos como o PL 112 e o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em
discussão no Congresso Nacional. Entre os principais pontos contidos nesses projetos
estão medidas como a substituição da contratação pela simples oferta de cursos de
capacitação, a redução dos percentuais de contratação para empresas de grande porte
e a ampliação dos prazos para o cumprimento da lei.

Solenidade
Pela primeira vez nos 11 anos em
que a data é comemorada, o ministro
do Trabalho compareceu à cerimônia.
Manoel Dias afirmou que a garantia de
cumprimento da lei pelas empresas é
uma prioridade da pasta. “Somos parceiros, queremos colaborar para fazer o
país justo que tanto sonhamos”, afirmou
o ministro. “É fundamental que os fiscais advirtam as empresas que existe uma lei e
que é preciso que seja acatada. É preciso compromisso”, avaliou.
Flávio Henrique de Souza, que discursou representando os trabalhadores com
deficiência, disse que esses profissionais não querem ser lembrados só uma vez ao
ano, porque precisam sobreviver o ano inteiro. “As pessoas com deficiência também
são consumidoras, mas elas só vão consumir se tiverem oportunidade no mercado
de trabalho. Ninguém está pedindo assistencialismo”, disse.
Já Wanderley Marques de Assis, presidente do Conselho Estadual para Assuntos
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, afirmou que, embora haja motivos para se
comemorar, a situação ainda está muito longe do ideal. Para ele, as pessoas com
deficiências mais severas ainda são discriminadas.
Para a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo,
Linamara Rizzo Battistella: “a Lei de Cotas, mais do que incluir, quer mostrar aos empregadores e aos empresários o valor da diversidade e como pode se construir uma sociedade
melhor, mais justa e mais humana a partir desse foco, o foco do respeito às diferenças
e da celebração das diversidades como algo inerente à própria condição humana”.
O presidente da FIESP, Paulo Skaf, falou sobre a importância do trabalho na vida
de todos os cidadãos e aproveitou para lançar a cartilha “Inclusão Social e Profissional
– Valorização da Capacidade de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho”,
que traz informações para as empresas de como elaborar um Programa de Inclusão.
Após a cerimônia, foi a vez dos presentes circularem por tendas com prestação de
serviços e um palco, que contou com várias apresentações artísticas.

nota
Ciclista com braço amputado
já está com prótese doada
O caso de David Santos
Souza, de 21 anos, chocou
o país: em uma manhã de
domingo de março último,
ele pedalava na avenida
Paulista, em São Paulo/SP,
para ir ao trabalho como
limpador de vidros externos
com rapel. Foi atropelado
por um motorista que fugiu
sem prestar ajuda, levando
o braço decepado preso
ao carro. Mais tarde, Alex
Siwek, estudante de Psicologia, jogou o membro
em um córrego. Ele ainda
aguarda o julgamento em
liberdade.
Quase 5 meses depois, David já
está em processo de adaptação com
um braço biônico doado pela empresa
Conforpés, de Sorocaba/SP, feito com
fibra de carbono, tendo o mesmo peso
e medidas que o braço original. O preço
da prótese de última geração e importada chega a R$ 300 mil. O modelo capta
a contração e o relaxamento do que
restou do braço amputado e repassa,
via sensores. Para fazer movimentos
específicos é preciso apertar botões. Já
o dedão passa da lateral da mão para
baixo dela com a ajuda da outra mão.
Facilitou o uso o fato do ombro, ter sido
preservado e a cirurgia muito bem feita.
David deu um depoimento ao jornal
Folha de São Paulo, em julho, onde
conta a rotina atual, depois de quase
um mês hospitalizado. Ele voltou a trabalhar como instrutor de rapel, ensinando como descer de paredões, prédios
e cachoeiras com o uso de cordas e
equipamentos, mas deixou a lavagem
de vidros externos. Continua andando
de bicicleta, faz aulas de dança e pratica a luta tailandesa Muay Thai. Segue
desenhando, um de seus hobbys, mas
ainda tem que se acostumar a praticar
com o braço esquerdo. Quer aprender
a desenhar com o braço biônico também. Segundo ele mesmo disse ao
jornal, daqui para frente é vida nova !
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associações

AME: 23 anos !!!

Grupo de pais de São Paulo cria entidade há mais
de 20 anos e se torna referência em atendimento

F

oi em 1990 que um grupo de pais, trabalhadores do
Metrô de São Paulo, se reuniu para buscar melhores
condições de atendimento para seus filhos e o apoio
de colegas e da empresa para iniciativas sociais em
prol das pessoas com deficiência. Nascia assim, a
Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME).
Apesar de ter sido constituída e ser dirigida por empregados
do Metrô, os serviços da AME são abertos a todas as pessoas.
“Os esforços da entidade estão voltados para viabilizar a inclusão
social das pessoas com deficiência, procuramos parcerias que
ampliem suas oportunidades. Colocamos
nossa expertise a serviço da sociedade para
promover o acesso aos serviços e bens
públicos”, conta José de Araújo Neto,
presidente da entidade.
Em 1993 começou a funcionar o Centro de Desenvolvimento Humano, unidade clínica no bairro do Tatuapé, zona
leste da capital paulista, que atende hoje
249 pessoas, de bebês a adultos, nas
áreas de: Neuropediatria, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Psicologia, Psicopedagogia e Serviço Social.
Oferecendo serviço de diagnóstico, intervenção terapêutica
e orientação familiar.
Além do atendimento clínico, a AME atua em iniciativas
como o Programa de Acompanhamento do Desenvolvimento
Infantil, em parceria com o Metrus, plano de assistência à
saúde do Metrô, com o objetivo de detectar fatores de risco
que possam implicar em atraso no desenvolvimento, desde
o nascimento, permitindo intervir precocemente.

A principal fonte de renda da entidade vem de serviços
prestados as empresas públicas e privadas. Conta também
com a colaboração de cerca de 4.200 associados que contribuem voluntariamente. “Hoje, os esforços da AME estão
voltados para viabilizar a inclusão social das pessoas com
deficiência. O lugar delas é na sociedade, não nas instituições”,
garante Neto.
A AME desenvolve projetos e programas que viabilizam a
colocação de profissionais com deficiência no mercado. Esta
ação tem possibilitado ampliar as oportunidades de trabalho,
promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de
vida. A assessoria oferecida engloba diversos serviços como
recrutamento e seleção, sensibilização, análise do posto de
trabalho e capacitação, entre outros. “Cabe ressaltar que nosso olhar é voltado para o potencial do indivíduo e não para
sua limitação, isso é bem observado em nossas entrevistas
que são estruturadas por competência, assim como nas
dinâmicas de grupo e nas simulações”, explica o presidente.
“Outro aspecto fundamental é a sensibilização da equipe, que
tem como principal objetivo trabalhar eventuais resistências
advindas da falta de informação e de convivência com essa
população”, afirma Araújo.
A AME também é responsável pela administração dos
CAPEs – Centros de Atendimento ao Passageiro Especial da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
(EMTU) - fornecendo, inclusive, carteirinha de gratuidade no
transporte intermunicipal por ônibus.
Projetos não faltam, como explica
o presidente: “nos
últimos 2 anos,
passamos a investir na oferta de serviços terceirizados
mais especializados, como o teletrabalho. O processo de implantação
desse serviço está
praticamente concluído e, em breve,
será oferecido para

associações
as empresas. Atualmente, desenvolvemos um projeto piloto com a SABESP que consiste na instalação de postos de
atendimento a clientes nas casas dos operadores. Os serviços
prestados pela empresa por telefone são realizados remotamente por atendentes da AME. Esta modalidade de trabalho
viabiliza o emprego de expressivo número de pessoas, hoje,
fora do mercado por dificuldades relacionadas a mobilidade
na cidade”.
Há 2 anos, a entidade também atende alunos matriculados
na rede estadual de ensino com severa restrição de mobilidade. O trabalho começou junto à Diretoria de Ensino de São
Bernardo do Campo/SP, para atendimento de 54 alunos. As
famílias obtiveram, mediante decisão judicial, o direito aos
serviços de cuidadores para viabilizar a permanência de seus
filhos nas escolas. Hoje, os serviços foram estendidos para
toda a rede de ensino em razão de um Termo de Ajustamento
de Conduta – CAT, firmado entre a Secretaria de Educação e
o Ministério Público Estadual. Atualmente a AME possui cerca
320 cuidadores atuando em escolas e atendendo cerca de
700 alunos em diversas regiões do Estado.
“Vivemos um momento em que as pessoas com deficiência têm, cada vez mais, uma participação ativa no mundo.
As limitações não justificam mais a restrição e o isolamento.

É crescente a consciência da necessidade de adequação dos
espaços e serviços para as necessidades de todas as pessoas.
Cabe a elas fazerem valer os desejos e assegurar o atendimento de suas necessidades específicas. Cabe ao Estado e,
particularmente, às instituições, contribuir efetivamente para
a superação das desigualdades, empenhando esforços para
promover uma profunda mudança de atitude frente a questões relativas à deficiência”, conclui Araújo Neto.
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direito

por Geraldo Nogueira

Regulamentando a Convenção

V

ivenciamos um grande movimento nacional
em busca da regulamentação da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(CDPD). Esse movimento ocorre diante da necessidade de buscar efetividade para o texto da
Convenção, que ora incorpora o nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional.
A existência do Projeto de Lei Federal (PL Nº 7.699/2006) para
instituir o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a possibilidade de
sua transformação em norma regulamentadora da Convenção,
também é motivo para a movimentação dos parlamentares interessados na causa das pessoas com deficiência, além de impulsionar
as lideranças e instituições sociais do segmento na busca de melhor
interpretação dos artigos trazidos ao texto constitucional.
Dada a defasagem do texto original que iniciou o PL citado, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio
da Portaria SDH/PR Nº 616/2012, instituiu um Grupo de Trabalho
para rever o conteúdo do PL Nº 7.699/2006, outros projetos de
lei a ele apensados e leis pertinentes que requerem atualização. O
texto elaborado pelo Grupo de Trabalho foi recentemente encaminhado à Câmara dos Deputados como sugestão para elaboração
de um substitutivo ao PL Nº 7.699/2006. A Câmara dos Deputados
recebeu o documento e designou a deputada federal Mara Gabrilli
(PSDB-SP) como relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
de autoria do senador Paulo Paim. A partir desse momento várias
instituições dos mais diversos locais da federação vêm se manifestando sobre o assunto. Nós mesmos, da Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com deficiência (OAB-RJ), em parceria com a
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, promovemos
evento sobre o tema, através do qual discutimos algumas das sugestões apresentadas pelo Grupo de Trabalho instituído pela SDH-PR.
O objetivo do evento foi debater pontos polêmicos e apresentar
sugestões que colaborem com a melhor construção de um texto
final que se transformará em lei regulamentadora da Convenção.
Alguns segmentos do movimento das pessoas com deficiência
ainda se incomodam com a expressão “estatuto da pessoa com
deficiência”, sem, contudo manifestar reações contrárias ao título
como as que vivenciamos no passado. Enquanto militante da causa
das pessoas com deficiência, àquela oportunidade, me posicionei
contrário à ideia inicial do Estatuto, por entender que essa titulação
reforçaria na sociedade brasileira uma visão paternalista, estimulando, por conseguinte, comportamentos de tutela em relação à pessoa
com deficiência. Apesar de compreender, como advogado militante,
a importância desse instrumento jurídico para os operadores do
Direito. No entanto, mais de uma década se passou desde a formulação inicial do PL sobre o estatuto e, nesse período, a sociedade
brasileira avançou em sua compreensão e conscientização sobre a
necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência. Diante
disso, acreditamos que presentemente essa discussão tenha perdi-

do o sentido, pois que a titulação da lei federal como estatuto não
trará impacto negativo no seio social. Neste contexto, o movimento
de pessoas com deficiência acerta novamente, pois se posicionou
firmemente quando havia risco para a imagem social do individuo
com deficiência, tanto que conseguiu manter o PL fora da pauta
de votação do Congresso e, agora, foca sua energia na construção
do melhor texto legal para regulamentar a Convenção.
O Brasil está numa fase em que o conceito de cidadania requer
progresso e, portanto, suas normas para alcançar eficácia têm que
ser objetivas, ou seja, grafadas com excesso de detalhes. Por outro
lado, esse extremo na confecção das leis é que permite sua aplicação com menos influência dos conceitos negativos produzidos
pela ordem cultural, aos quais também estão sujeitos os aplicadores
da lei. E assim é que as sugestões vão surgindo e, apesar de não
trazer a perfeição, eis que é obra humana, promovem progresso
conceitual e de garantia de direitos, principalmente para o mundo
jurídico do direito objetivo, que necessita da norma legislada.
Todas essas etapas de discussão, que acabou servindo inclusive para esperar pelo surgimento da CDPD no cenário mundial e
nacional, é que nos anima na esperança de que o momento é de
mais uma conquista histórica, quando o Brasil avançará ainda mais
na garantia da inclusão social das pessoas com deficiência. E neste
sentido é que a convenção se distingue de outros tratados relacionados com os direitos humanos, na medida em que consolida a
garantia de direitos ao segmento e possibilita que sua regulamentação introduza novas modalidades de sua aplicação, quer seja
através da liberdade de movimentos ou da difusão de informação.
Finalizando, podemos afirmar que o maior ganho com esse processo de regulamentação da CDPD é a possibilidade de influenciar
positivamente a percepção que a sociedade tem da pessoa com
deficiência.

Geraldo Nogueira é Advogado, cadeirante
e Presidente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB-RJ).
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Foto: Washington Alves Mpix CPB

Brasil bate recordes e traz 40 medalhas
do Mundial de Paratletismo !!!

O

desempenho dos atletas brasileiros superou as
previsões na cidade de Lyon, na França, onde
a disputa ocorreu de 19 a 28 de julho. A meta
inicial era ficar em 5º lugar, mas acabamos ficando em 3º !!! E dessa forma, com: 16 ouros, 10
pratas e 14 bronzes. Ficamos atrás da Rússia (53 medalhas, 26
ouros) e dos Estados Unidos (52 medalhas, 17 ouros).
De quebra, ainda batemos 3 recordes mundiais, 8 do campeonato e um nacional. Para se ter uma ideia da evolução, na
competição anterior, em 2011, em Christchurch, na Nova Zelândia, os brasileiros
ganharam 30 medalhas (12 ouros, 10
pratas e 8 bronzes).
No grupo que saiu do Brasil estavam 25
atletas participantes dos Jogos Paralímpicos
de Londres (2012) e 15 que disputaram
a última edição do Mundial. A competição
deste ano foi a maior organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional, com cerca
de 1.300 atletas, de quase 100 países,
em 207 provas.
Dos 35 participantes brasileiros, 24 conquistaram medalhas, representando 68% de
aproveitamento. Para o presidente do Comitê
Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, um
ponto altamente positivo da competição foi a

revelação de novos talentos além dos atletas já consagrados como
Terezinha Guilhermina (deficiente visual = 3 ouros), Alan Fonteles
(amputado = 3 ouros), Odair Santos (deficiente visual = 3 ouros),
Lucas Prado (deficiente visual = 2 ouros) e Yohansson Nascimento
(amputado = 1 ouro, 1 prata e 1 bronze).
Verônica Hipólito, paralisada cerebral de apenas 17 anos, em
seu primeiro mundial, conquistou um ouro nos 200m e uma
prata nos 100m, com recorde mundial, que depois foi superado. Lorena Spoladore, também de 17 anos, levou um ouro
Foto: Márcio Rodrigues Mpix CPB
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no salto em distância para cegos total, prova em
que o Brasil ainda não tinha grandes medalhistas.
Destaque também para os jovens Alex Pires, 23
(amputado = 2 pratas e 1 bronze) e Yeltsin Jacques, 20 (deficiente visual = 1 prata e 1 bronze).
Antes de voltar ao Brasil, Alan Fonteles passou
em Londres para participar do evento de aniversário de um ano dos Jogos-2012 e quebrou o
recorde mundial nos 100m da classe T43/T44.
Agora ele detém os títulos de campeão paralímpico
nos 200m, campeão mundial nos 100m, 200m e
400m, e recordista mundial nos 100m e 200m.
Para o novo ciclo olímpico, que começou oficialmente com esse Mundial, serão investidos cerca
de R$ 100 milhões anuais. A grande disputa se
dará nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em
2016, quando a meta é ficar em quinto lugar no
atletismo (em Londres, no ano passado, o Brasil
terminou em sétimo).
Foto: Washington Alves Mpix CPB

Foto: Daniel Brito CPB
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Medalhas conquistadas
OURO
Alan Fonteles - 100m (recorde do campeonato)
Alan Fonteles - 200m (recorde mundial)
Alan Fonteles - 400m (recorde do campeonato)
Odair Santos - 1.500m
Odair Santos - 5.000m
Odair Santos - 800m (recorde do campeonato)
Terezinha Guilhermina - 200m (igualou recorde do campeonato)
Terezinha Guilhermina - 100m
Terezinha Guilhermina - 400m (recorde do campeonato)
Lucas Prado - 100m T11
Lucas Prado - 200m T11 (recorde do campeonato)
Yohansson do Nascimento - 200m (recorde mundial)
Verônica Hipólito - 200m (recorde do campeonato)
Lorena Spoladore - Salto em distância
Jonathan Santos - Lançamento de disco
Daniel Silva - 400m T11 (recorde do campeonato)
PRATA
Alex Pires - 1.500m
Alex Pires - 5.000m
Jerusa Santos - 100m
Jerusa Santos - 200m
Felipe Gomes - 100m
Yeltsin Jacques - 1500m
Claudiney Santos - Lançamento de disco
Jonathan Santos - Arremesso de peso
Verônica Hipólito - 100m
Alan Fonteles, Yohansson do Nascimento,
Bruno Araújo, Emicarlo de Souza: Revezamento 4x100m, masculino (recorde nacional)
BRONZE
Edson Pinheiro - 100m
Yohansson do Nascimento - 100m
Ariosvaldo Silva (Parré) - 100m
Daniel Silva - 200m
Yeltsin Jacques - 800m
Alex Pires - 800m
Shirlene Coelho - Arremesso de peso
Izabela Campos - Arremesso de peso
Sheila Finder - Salto em distância
Teresinha Santos - 400m
Jhulia Santos - 100m
Leonardo Amâncio - Arremesso de peso
Claudiney Santos - Lançamento de disco
Ezequiel Costa – maratona

Já conquistamos a internet...

WWW.
.com.br
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olhar inclusivo

por Marta Gil

Volta às aulas

A

gosto chegou, trazendo aquela
sensação de:
“acabou-se
o que era
doce”... E também, mais um
semestre novinho em folha,
que nos leva a pensar sobre
a Educação, escrita assim com
“E” maiúsculo, para enfatizar
sua importância !
Passeando pela Internet, esse território virtual que convida a perambular,
encontrei o trabalho do professor José
Elias de Almeida, para a disciplina: “Princípios da Educação”. Ao lê-lo, tive a
sensação que o Milton Nascimento tão
bem sintetizou: era isso mesmo o que
eu queria dizer.
Pincei um trecho que dialoga com
inquietações e até mesmo resistências
frequentemente expressadas por professores, em todo o Brasil, para partilhar
com vocês, que se empenham para
que a Educação Inclusiva em breve seja
simplesmente Educação, sem nenhum
qualificativo.
Com a palavra, o professor José Elias
de Almeida:
“Como a forma de organização da
aula é sempre para a classe, as diferenças aparecem como um fator dificultador da aula, já que exigem do
professor um atendimento particularizado, em detrimento do coletivo. Nesse
sentido, tanto a diferença revelada por
uma capacidade superior do aluno para
lidar com aquele conhecimento, quanto

aquela que revele uma incapacidade,
atrapalha a forma como a aula está organizada... As práticas curriculares definem
um modelo fixo de aluno, de ensino e
de aprendizagem; tudo que foge a esse
modelo é visto como diferente, sendo
“o diferente”, nesse caso, sinônimo de
inadequado de dificuldade ou até mesmo de incapacidade”...
E agora, vem a reflexão (ou provocação?) final: afinal, quem tem que se
adaptar: a criança à escola ou a escola
à criança ?
Na Escola que queremos, onde
acontece a Educação que desejamos,
“o aprender está vinculado ao inusitado,
no reconhecimento que a aprendizagem
ocorre nas e pelas oficinas culturais, nas
e pelas saídas de campo, pela promoção
das etapas de aprendizagem rompendo
com a constituição das séries anuais,
com a promoção do aluno referida às
horas, aos dias frequentados e inaugurando a promoção do aluno a qualquer
tempo pela sua compreensão e apropriação da aprendizagem”, diz Simone
Valdete dos Santos.

Marta Gil é consultora, socióloga, Coordenadora Executiva do Amankay
Instituto de Estudos e Pesquisas, Fellow da Ashoka e colunista da Revista
Reação. Autora do livro “Caminhos da Inclusão – a trajetória da formação
profissional de pessoas com deficiência no SENAI-SP” (Editora SENAI,
2012), focos de atuação: Inclusão na Educação e no Trabalho.

nota
Amputações: motos
são as grandes vilãs

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um dos
locais de referência quando o assunto
é tratamento de pessoas que sofrem
acidentes de trânsito, registra: cerca de
80% dos amputados, principalmente de membros inferiores, estavam
em motos. O número de ocorrências
atendidas cresceu 100% de 2011 para
2012 (de 13 casos para 26). Segundo
o levantamento divulgado pelo ortopedista e coordenador do grupo de
trauma do Instituto, Kodi Kojima, dos
esmagamentos de membros, cerca de
80% são passiveis de reconstrução,
10% sofrem amputação imediata (no
local do acidente), e nos outros 10%
há uma tentativa inicial de preservação,
mas eles acabam sendo amputados
durante a hospitalização. “Durante a
internação, esses pacientes passam
em média por três procedimentos cirúrgicos, e nos dois anos subsequentes, 60% necessitam de reinternação
e mais cirurgias”, diz o médico. Das
vítimas, 40% voltam a ter um nível
funcional bom e 30%, muito ruim.
Além dos problemas físicos, segundo Kojima, há os psicossociais, como
depressão, desemprego e desentendimentos com a família. Mulheres, idosos, fumantes, e pessoas com doenças
prévias podem ter maior probabilidade
de apresentar complicações neste tipo
de trauma. “Além dos impactos físicos
e psicossociais causados, o custo de
amputar um membro ao longo da vida
pode chegar a R$ 500 mil, entre próteses, retornos médicos e reabilitação”,
conclui o especialista.

notas
DOSVOX: encontro reúne
pessoas com deficiências
visuais

O XVI Encontro Brasileiro de Usuários
de Dosvox está marcado para o período
de 15 a 17 de novembro, em Bento
Gonçalves/RS. O sistema permite que
pessoas cegas utilizem um microcomputador comum para desempenhar uma
série de tarefas, adquirindo um alto nível
de independência no estudo e no trabalho. O site com informações já está no
ar: www.pontodevista.org.br/dosvox. Nele
também podem ser feitas as inscrições
para o evento. A comissão que organiza
o encontro pode esclarecer dúvidas pelo
e-mail: 16dosvox@gmail.com.

Lei de Cotas não vai mudar
O Projeto de Lei Nº 112/2006, de autoria do senador José Sarney, finalmente
deixou de assombrar. Ele modificava aspectos de várias leis que regulamentavam
o assunto, o que significaria, entre outros
itens, a redução dos atuais 5% para 3%
no número de contratações garantidas pela
Lei 8.213/91, a chamada Lei de Cotas. Também permitia a
terceirização da mão de obra de pessoas com deficiência.
Muitas entidades, associações e políticos, como as deputadas
federais Mara Gabrilli (PSDB) e Rosinha da Adefal (PT do B),
lutaram contra a aprovação. Audiências públicas e abaixo-assinados foram feitos repudiando o projeto. O Espaço da
Cidadania, por exemplo, em junho de 2009, demonstrou na audiência pública da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania do Senado que o projeto eliminaria
mais de 200 mil vagas destinadas à Lei de Cotas.
Finalmente, em 28 de junho último, o próprio José Sarney pediu o arquivamento
do projeto. Rosinha da Adefal, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa
da Pessoa com Deficiência, comentou a medida: “a Lei de Cotas é uma conquista
histórica do Movimento Nacional de Pessoas com Deficiência no Brasil. Muitas
conquistas foram alcançadas por meio dessa política de ação afirmativa, não há
motivos para retrocedermos”, afirma a parlamentar.
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educação

por Karolina Cordeiro Alvarenga

Inclusão Escolar
Novos Paradigmas

F

alar sobre inclusão escolar é
repensar o sentido que se
está atribuindo à educação,
além de atualizar nossas concepções e redefinir o processo de construção de todo o
indivíduo, compreendendo a complexidade
e amplitude que envolve essa temática.
Inclusão é garantir o acesso e a participação de todos a todas as oportunidades,
independentemente das peculiaridades de
cada indivíduo.
A inclusão era a inserção do aluno com
deficiência na rede regular de ensino. Hoje,
sabemos que vai além disso: a escola inclusiva tem que trabalhar as diferenças, pois a
diferença é igual para os dois lados.
No Brasil há mais de 350 mil alunos com
deficiência inscritos em escolas regulares
do ensino público. Mesmo em minoria,
eles apresentam um mundo diferente para
outros alunos, como interação e relacionamento. Mas será que apenas inserir essas
crianças em escolas comuns, a chamada
Educação Inclusiva, abre espaços para outras crianças aceitá-las ?
Ensinar uma criança a aceitar alguém

com necessidades especiais não é diferente
de ensiná-la a tratar bem pessoas fora de
padrões estabelecidos. Para as crianças, esta
é uma relação muito benéfica, pois a diversidade amplia o repertório das relações.
No futuro, essas crianças serão pessoas
que não sentirão necessidades de seguir
padrões.
Um exemplo feliz é o de Pedro Cordeiro,
de 7 anos. Aluno do primeiro ano da Escola Municipal Professor Domingos Pimentel
De Ulhôa, na cidade de Uberlândia/MG,
mostra que inclusão pode e deve ser uma
via de mão dupla. A prática já começou na
matrícula: como ele tem deficiência física,
abriram uma nova sala de primeiro ano, que
até então existia apenas no anexo, e sem
acessibilidade.
Pedro, além da professora regente, conta
com uma cuidadora e apoio pedagógico,
que adapta as atividades para que ele seja
incluído em tudo que se faz na sala de
aula. No contraturno, realiza Atendimento
Educacional Especializado (AEE), psicomotricidade, teatro.
Desde o primeiro momento, foram trabalhados com os colegas temas como: diferenças, respeito e linguagem não verbal,
já que Pedro não se expressa verbalmente.
A interação com os colegas gera solidariedade, amizade, carinho, cumplicidade.
Esse cuidado faz da sala uma sala especial,
pois propicia um ambiente de harmonia
e superação. Os colegas se tornam mais
amorosos, tranquilos, e a mudança é nítida,
como familiares desses colegas já descreveram em reunião de pais.
O fato mais emocionante ocorrido na
escola de Pedro é que os alunos sempre
perguntaram “como ele se chama”, ao invés
de “o que ele tem”, tão comum, entre adultos. E nada se compara ao brilho dos olhos
de um aluno, que se sente seguro, bem
recebido, no ambiente escolar. O melhor
termômetro para saber se o aluno com

necessidades especiais está feliz é notar a
ansiedade na hora de ir para a escola. Pedro
por exemplo, não consegue esperar muito...
A criança com deficiência matriculada
numa escola regular leva à quebra de vários
paradigmas, já que tem suas especificidades e necessidades: leva ao desenvolvimento e amadurecimento de todos à
sua volta, pois os forçam a ir em busca de
soluções, constantemente.
O papel dos pais é de extrema importância visto que a inclusão, efetivamente,
acontece com a ligação pais-escola. As mudanças são fundamentais para inclusão,
mas exige esforço de todos, possibilitando
que a escola possa ser vista como um
ambiente de construção de conhecimento, deixando de existir a discriminação de
idade e capacidade. Para isso, a educação
deverá ter um caráter amplo e complexo,
favorecendo a construção ao longo da vida
e todo aluno, independente das dificuldades, poderá beneficiar-se dos programas
educacionais, desde que sejam dadas as
oportunidades adequadas para o desenvolvimento de suas potencialidades. Isso
exige do professor uma mudança de pos-

educação
tura, além da redefinição de papeis que possa, assim, favorecer
o processo de inclusão.
A escola que recebe crianças com deficiência também acaba
por desempenhar, dentro de suas funções educacionais, um papel
de assistência aos familiares o que, por consequência, poderá
trazer maiores possibilidades de construção de um vínculo com
os membros da família do aluno e, com isso, êxito em resultados
para ele.
Tudo começa com a importância de saber ouvir. A melhor
maneira de determinar as necessidades de desenvolvimento de
uma criança é que ela mesma e os familiares digam seus próprios
modos. Essa se torna uma ferramenta eficaz para o fornecimento
de pistas sobre a criança, que também indicará como deverá ser
feito esse plano de atendimento educacional.
De acordo com a maneira como os familiares se expressam, os
profissionais da escola poderão compreender qual será a melhor
terminologia utilizada para referirem-se à criança e a deficiência
que ela apresenta. É fato que a maioria dos pais não entende
o jargão profissional. No entanto, os profissionais melhorarão as
suas relações com os familiares tratando essa criança como um
indivíduo, não como um caso. Referindo-se a ela pelo nome,
interessando-se em conhecer suas capacidades, incapacidades
e características individuais, em vez de tentar, simplesmente,
classificá-la, categorizá-la.
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Além disso, não podemos esquecer que, embora o interesse
da escola seja pela criança, os familiares podem ajudar na inclusão desse aluno. O desafio para os profissionais da escola é dar
tratamento à família de forma cordial, compassiva, prestável e
compreensiva, mas sem alimentar uma dependência. Ou seja,
não assumir papel dominante, proporcionando conselhos e assistência excessivos.
Contudo, a escola deve estar acessível à família. Os problemas
da criança podem mudar com a idade, e o melhor para o aluno
seria que os familiares deixassem a escola com o sentimento de
que poderão voltar a ela.
Inclusão Escolar é um processo contínuo a ser trabalhado,
gerando sempre novas formas de pensamento, ampliando horizontes, porque ser diferente não significa ser inferior e, trabalhar diferenças, sem rótulos, é a forma mais eficaz de educação inclusiva.
Para conhecer mais sobre a história do Pedro Cordeiro, é só
acessar: www.inclusaopedro.blogspot.com.br
Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa e
participa de corridas de rua com o filho Pedro que
tem uma síndrome genética rara, a Aicardi-Goutieres.
Idealizadora de campanha pelo respeito às vagas
para pessoas com deficiência em Uberlândia/MG,
onde mora.

Aqui você encontra um Honda com tudo o que você precisa.
EQUIPE ESPECIALIZADA - ATENDIMENTO EXCLUSIVO t PLANOS DE FINANCIAMENTO SEM IOF t SERVIÇO DE DESPACHANTE ESPECIALIZADO

Honda FIT LX Automático
a partir de R$

ISENÇÃO
45.067, COM
DE IPI E ICMS

Honda CITY LX Automático
a partir de R$

ISENÇÃO
48.031, COM
DE IPI E ICMS

Honda CIVIC LXS Automático
a partir de R$

ISENÇÃO
55.611, COM
DE IPI E ICMS

CORTESIA DE TAPETE, INSULFILM E PROTETOR DE CARTER

www.grupoab.com.br
ESTRADA DO GABINAL, 1.177 - FREGUESIA

(21) 3116-8999
RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

Fotos meramente ilustrativas. Valores acima válidos para Honda FIT LX Automático 2013/2014, Honda
City LX Automático 2013/2013 e Honda Civic LXS automático 2013/2014, somente para faturamento
direto de fábrica para compra com isenção de impostos, IPI, ICMS-RJ e ICMS-SP, com as cartas de
isenção trazidas pelo cliente.
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por Isabel McEvilly

Uma americana cadeirante
bailarina especialista em turismo e viagens acessíveis !

B

onnie Lewkowicz cresceu em Detroit (EUA) e
soube, desde pequena,
que queria ser dançarina... mas nunca imaginou que sua carreira de
dança se tornaria real numa cadeira de
rodas. Entre os 5 e 15 anos de idade,
ela estudou todas as formas de dança
(ballet, jazz etc). Até que, em 1972, um
acidente de carro a deixou quadriplégica,
e seu sonho de uma carreira de dançarina,
aparentemente, ficaria fora de seus planos.
Com os invernos duros de Michigan
(EUA) e as dificuldades de estar em uma
cadeira de rodas, ela empacotou suas coisas e foi para o Litoral Esquerdo da América, imediatamente após sua formatura
do colegial.
Foi em sua nova casa, na Califórnia
(EUA), que ela descobriu uma maneira
de ser a pessoa que ela era antes de seu
acidente, e onde aprendeu a abraçar a
filosofia de Ghandi: “seja a mudança que
você quer ver no mundo” !
Impulsionada pelo desejo e necessidade de estar ativa, Bonnie explorou os
esportes em cadeira de rodas. Até então
ela nunca tinha visto qualquer dança numa
cadeira de rodas e não tinha considerado
isso uma opção.
Foi então que um programa adaptado
de Educação Física, criado na Faculdade
da Comunidade de Santa Rosa, em sua
cidade, ofereceu, num primeiro momento,
corridas de cadeira de rodas e natação, e

depois de tentar ambos, Bonnie sentiu
que tinha achado seu lugar. Ela passou a
competir e ganhou algumas medalhas. E
foi assim durante 10 anos.
Logo depois, participou de alguns jogos
de exibição de Quad Rugby, e em um dos
Jogos de Cadeira de rodas, ela e alguns
atletas companheiros apaixonaram-se pelo
atletismo e passaram a participar da Liga
Quadrifônica de Rugby da Califórnia (EUA),
onde ela competiu durante 8 anos, numa
equipe fundada por ela, a “Quadzilla”.
No verão de 2010, ela recebeu a honra
de uma indicação na Sala Judia de Esportes da Fama no Norte da Califórnia.
Por sua experiência de vida e por ver o
efeito que os esportes e a recreação tiveram nela e em outras pessoas com deficiências, Bonnie decidiu estudar terapia
de recreação. Em 1985 graduou-se na
CSU – Sonoma com um bacharelado em
Recreação Adaptável e mudou-se para
Berkeley (EUA) para trabalhar na área de
Bay Area Outreach & Recreation Program
(BORP), como Coordenadora de Esportes
Adultos. Na BORP, ela organizou atividades
esportivas e de aventuras ao ar livre para

as pessoas de todas as idades e capacidades. Foi através destas excursões que
ela descobriu sua nova paixão: a viagem !
Por mais de 25 anos, Bonnie tem estado defendendo um maior acesso à recreação e as viagem ao ar livre para as pessoas com deficiências nos Estados Unidos.
Primeiro, ela se especializou em viagem
acessível, como uma agente de viagens,
e então, em 1997, fundou e tornou-se
a diretora do Access Northern California
(www.accessnca.org), uma organização
sem fins lucrativos comprometida com a
expansão de oportunidades de turismo
acessível (inclusivo) e recreações ao ar livre. Ela consulta com a indústria de viagem
sobre acessibilidade, conduz treinamentos
de consciência de deficiência e escreve
sobre viagens e turismo.
Bonnie escreveu um livro intitulado:
Guia de Roteiro para Cadeiras de rodas Baía de São Francisco e o Litoral Próximo. O
livro trata sobre trilhas acessíveis e produz
um guia de acesso a São Francisco (EUA).
Seu último projeto inclui criar um site de
trilhas acessíveis ao longo do Litoral inteiro
da Califórnia (www.wheelingcalscoast.org).
Durante seus anos nas trilhas acessíveis,
Bonnie está sempre aberta a novas descobertas. Participou de uma oficina de dança em 1987 e despertou a dançarina que
havia dentro dela. Armada com este novo
conjunto de habilidades, ela começou a explorar uma nova maneira para dançar com
um grupo de pessoas da mesma opinião
e aptidão que ela. Este empreendimento

internacional
cresceu rapidamente na internacionalmente aclamada Companhia
Contemporânea de Dança - AXIS Companhia de Dança. Por mais de
20 anos ela se apresentou, ensinou e fez várias turnês com a companhia, que se aventurou longe, indo se apresentar até na Sibéria !
Além de participar, ela foi fundamental no desenvolvimento
do Programa de Dança Acessível para Crianças, um componente
educacional que ensina dança criativa para jovens e adultos
com ou sem deficiências. Hoje ela só executa localmente, mas
continua a ensinando jovens, adultos e educadores. Ela acredita firmemente que as oportunidades oferecidas a ela, por ser
parte da AXIS, superam seus sonhos de ter sido uma bailarina
sem deficiência. Quando não está trabalhando, ela gosta de
caminhadas, jardinagem, cantar e andar de bicicleta, além de
sair com seu marido de apenas 19 anos.

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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Brasil tem mergulho adaptado
com DNA americano !

A
Fotos Adriana Buzelin e Scafo SP

Handicapped Scuba Association, com sede
nos Estados Unidos, existe desde 1981, especializada em mergulho adaptado para pessoas com deficiência física, visual, auditiva,
intelectual e múltipla. O projeto já está em
45 países e chegou oficialmente ao Brasil
em junho, com a fundação da entidade no Rio de Janeiro/RJ,
em assembleia realizada na sede da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).
A fundadora e presidente de honra da HSA Brasil, além
de coordenadora técnica, é Lúcia Sodré, única pessoa no
país capacitada pela entidade mãe para formar instrutores.
Ela organizou e participou do I Curso de Capacitação Profissional em Megulho Adaptado no Brasil, ministrado por James
Gatacre, fundador e presidente da HSA, em agosto de 1991.
Professora de Educação Física, especialista em Educação Física Adaptada, já era instrutora de mergulho convencional
quando tomou conhecimento do trabalho norte-americano.

“Podemos considerar que temos cerca de 10 instrutores no
país, aptos a receberem alunos com deficiência a qualquer
momento e, os demais, precisam de uma reciclagem”, explica
Lúcia. “Promover essa reciclagem e a formação de recursos
humanos será a principal meta da HSA Brasil nesse campo,
pois é imprescindível para o desenvolvimento da atividade.
Buscaremos capacitar instrutores por todo Brasil e, dessa
forma, viabilizar a participação de muitas pessoas na prática
do mergulho adaptado”, completa. Ela acredita que o número
de formados e certificados em mergulho autônomo no Brasil
não deve ultrapassar 200 pessoas.
O mergulho autônomo é uma atividade recreativa e de
contemplação. No Brasil, existem apenas competições de
fotografia subaquática. Em outros países há competições de
navegação subaquática e outras modalidades.

A prática
“Como no mergulho convencional, a fase de adaptação
aos equipamentos e ao meio subaquático é o maior desafio.
A falta de material didático adequado para pessoas com deficiência visual pode ser um desafio. A falta de profissionais de
mergulho fluentes em LIBRAS pode ser uma dificuldade para
as pessoas com deficiência auditiva. A falta de acessibilidade
dos barcos, das marinas e das pousadas são também desafios para as pessoas com
deficiências físicas”, explica o diretor-executivo
Sérgio Viegas, que trabalha em Campinas/SP.
“O curso envolve três
etapas: desenvolvimento
de conhecimento, práti-

Foto Adriana Buzelin e Scafo SP

cas em piscina e práticas em mar. Não
existe um tempo estipulado para que
as pessoas atinjam o desempenho para
praticar a atividade de forma segura e
confortável”, explica Viegas. Em geral
são 44 horas ou mais, se necessário.
O aluno participa de seis aulas teóricas,
avaliação teórica, oito dias de aulas em
piscina ou mais e dois dias de aulas em
mar. Frequentemente, um curso tem a
duração de 10 dias. O laudo médico,
além do atestado médico específico para
a prática do mergulho recreativo, é uma
exigência para o curso.

especial

37

Beth Canejo é cega desde 1988, devido a glaucoma. Fez o curso em 1996,
após ser convidada por Lúcia, que a viu
nadando no Instituto Benjamin Constant,
no Rio de Janeiro. “Não tive dificuldade,
sou ex-atleta de natação, tanto de piscinas como mar. Desde criança tenho uma
boa relação com a água, daí acredito
ter tido êxito no curso e na prática do
esporte, isso sem falar que as aulas são
todas adaptadas”, conta.
Para ela, que se queixa apenas dos
custos para a prática, como viagens, hospedagem, aluguel de barco, entre outros,
megulhar significa “uma enorme sensação de liberdade, aliada a um grande
prazer de estar imersa no meio líquido
e silencioso do fundo do mar, que me
remete ao útero materno. Outro grande
prazer, é poder ‘ver’, com as mãos a vida
marinha, é uma sensação indescritível”,
afirma. Ela ainda deixa um “conselho”:
“Se gostar de mar, experimente mergulhar, você vai adorar... é show de bolhas !”
Luiz Fernando
Araujo Filho é paraplégico há 32 anos,
mergulha há dois
e considera que o
mergulho adaptado
é um dos caminhos
para a inclusão social além de ser um
dos mais prazerosos esportes que já
praticou. “Feito com pessoas treinadas
para nos ajudar pode ser muito fácil e

Foto Adriana Buzelin e Scafo SP
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Fotos Rachel Canejo
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agradável”, garante. Ele faz parte, inclusive, do conselho fiscal
da entidade.
“Muito mais que a descoberta de um mundo totalmente
novo, a prática tem de ser um momento que é direito de todas
as pessoas com deficiência, sempre com total segurança e com
o conhecimento necessário sobre um esporte que envolve
riscos. É como voar em baixo d’água”, afirma.
Já Adriana Buzelim é
tetraplégica. “Foi a melhor
experiência que tive em toda
minha vida. A partir do momento que adentramos no
universo do mergulho, nossa vida se transforma, abre-se um novo olhar e aí não
conseguimos viver mais sem.
Queremos, cada vez mais,
ousar, experimentar, descobrir”, assegura. “É um mundo mágico e viciante, pois em cada mergulho desenvolvemos mais
nossas habilidades e conquistamos novas experiências, além
de conhecer pessoas, que viram companheiros de emoção”,
diz Adriana que até já viajou para a ilha de Bonaire, no Caribe,
para mergulhar.

Rita Lemgruber é instrutora
no Canadá, depois de ter feito o
curso de mergulho com Viegas
e outro da HSA em Ottawa, para
instrutores. No país desde 1996,
ela trabalha como engenheira
em uma grande companhia e
é voluntária da entidade Freedon at Depth, dando cursos e
mergulhando com pessoas que precisam de acompanhantes: “para algumas pessoas talvez seja estranho o trabalho
voluntário nessa área mas só o sorriso de uma pessoa com
deficiência durante e após o mergulho já é o pagamento que
preciso”, afirma.
Para mais informações sobre a HSA Brasil, acesse o site:
www.facebook.com/hsabrasil ou e-mail: luciasodre@gmail.com

Foto Adriana Buzelin e Scafo SP

Fotos Rachid Merzouk
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por Fabiano Puhlmann

Visão saudável da sexualidade da
pessoa com deficiência intelectual

J

á existem pessoas com deficiência intelectual que tem capacidade suficiente de adaptação
ao meio para estarem casados
e vivendo muito bem.
Por outro lado, são constantes
os problemas relacionados à sexualidade
da maioria das pessoas com deficiência
intelectual, devido a uma insuficiente educação global que vise o desenvolvimento
de suas potencialidades. 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.
A pessoa com deficiência intelectual,
dependendo do grau de autonomia e independência, tem maiores dificuldades
na compreensão das informações sobre a
sexualidade, necessitando de auxílio ou supervisão no auto cuidado e nas atividades
de higiene íntima. Podem ter grande dificuldade para se enquadrar nas regras de
comportamento afetivo do senso comum,
devendo ser protegidos contra o abuso
sexual, muito prevalente nesta população.
É necessário lidar com a sexualidade
da pessoa com deficiência intelectual
como algo natural, um interesse genuíno
que pode ser expresso dentro dos limites
estabelecidos por cada sociedade. As famílias ensinam valores e suas regras de
comportamento, as escolas e instituições
devem ter claras suas regras de convivência. As manifestações sexuais envolvem
sentimentos de enamoramento, paixão
e amor, os quais podem ser vividos pelas
pessoas com deficiência intelectual.
A visão saudável da sexualidade da pessoa com deficiência intelectual não implica
que eles podem fazer o que quiserem sem
nenhuma regra, eles devem ser orientados a apresentar comportamentos afetivo-sexuais adequados por pais, professores
e demais profissionais da escola que re-

ceberam capacitação em educação sexual.
A sexualidade da pessoa com deficiência intelectual não é diferente da sexualidade de qualquer adolescente, eles
tem muita curiosidade e pouca malícia,
ingenuamente podem se expor a grandes
riscos. Sem a ajuda dos pais é muito difícil
para professores e colegas colocar limites
nos comportamentos sexuais inadequados
da pessoa com deficiência intelectual.
A pessoa com deficiência intelectual,
mesmo quando bem trabalhada afetivamente, pode ter comportamentos quase irracionais, imprudentes e perigosos quando
está apaixonada. Nestas condições, estar
próximo a eles é a melhor atitude, para
ajudá-los a viver a experiência de amor
com o máximo de apoio e compreensão.
A noção de intimidade e privacidade
deve ser enfatizada na educação sexual da
pessoa com deficiência intelectual. Nossa
sociedade esta muito condescendente
com a exposição sexual, a pessoa com
deficiência intelectual tem dificuldade para
compreender como deve se comportar
quando esta emocionalmente envolvida.
A utilização de celulares, computadores, tablets e outros recursos de inclusão
digital são muito recentes e algumas famílias ainda não estabeleceram bem as

regras de sua utilização.
As regras devem ser objetivas. Aquilo
que pode e não pode ser compartilhado,
exige disciplina e treinamento e não repreensão, dialogo constante sobre os riscos
que corremos ao expor nossa intimidade.
Quando estamos muito interessados
afetivamente em alguém que conhecemos pouco é comum que interpretemos
errado sinais que a pessoa nos envia. A
sedução é uma arte complexa que precisa ser ensinada de forma didática para a
pessoa com deficiência intelectual.
Os sinais são sempre ambíguos na fase
de enamoramento e a amizade é normalmente mal interpretada. Nem o seduzido
nem o sedutor tem certeza absoluta dos
sentimentos futuros que surgirão daquele
envolvimento inicial.
A pessoa com deficiência intelectual,
que tem boa tolerância a frustração, tem
menos probabilidade de se tornar agressiva frente à rejeição, precisamos ensina-los
a lidar com sentimentos muito fortes e
não reagir impulsivamente. Não adianta
simplesmente repreender o agressor é
necessário ensinar a forma de lidar com
a situação emocional.
Com calma e paciência precisamos
ensinar a colocar limites sem rejeitar, a

sexualidade
voltar a conviver socialmente com alguém que desejamos sem
ser desejados. É possível ensinar a pessoa com deficiência
intelectual a lidar com a desilusão amorosa.
Jovens e adultos com deficiência intelectual devem ser estimulados a ter um comportamento adequado quanto à idade e
as regras de convivência.
Pessoas com deficiência intelectual não tem comprometimento sensorial, reagem aos estímulos sexuais, com excitação,
rubor facial, ingurgitamento da genitália, ereção peniana. Uma
imagem sexual, uma carícia íntima, um beijo... podem ser o
gatilho para a resposta sexual.
A descoberta do prazer sexual deve ser acompanhada da
noção de responsabilidade afetivo sexual e na pessoa com
deficiência intelectual precisamos desenvolver estes valores de
forma gradual e progressiva. A educação sexual dada de forma
compreensiva serve a este propósito.
A sexualidade adulta se apresenta muito diversa, existem
opções heterossexuais, homossexuais e bissexuais, os aspectos
bio, psico e sociais interagem de forma complexa nas histórias
afetivo-sexuais de cada pessoa, fornecendo a base para a identidade sexual e as escolhas de objetos de desejo.
A pessoa com deficiência intelectual tem maior dificuldade em
compreender a complexidade do mundo sexual adulto, devem ser
auxiliados na vivencia sexual para evitarmos situações de abuso sexual.

A pessoa com deficiência intelectual enfrenta a polêmica
constante em relação às fronteiras de seus direitos ao exercício
de uma vida afetiva-sexual e as barreiras que de fato dificultam
a adequação de alguma atividade sexual.
Eles podem aprender a se comportar afetivamente em
sociedade, mas precisam de uma dose maior de educação
sexual. Limites devem ser claros e nada flexíveis, eles precisam ser tratados como adultos para responderem de forma
adequada.
Fabiano Puhlmann Di Girolamo é psicólogo
formado pela Universidade São Marcos; psicoterapeuta 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 Secretaria 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 reconhecida nas áreas de Acessibilidade, Tecnologias de
Apoio e inclusão.

41

42

notas
Morre criador do site “Bengala Legal”

Marco Antônio de Queiroz,
conhecido como MAQ, foi um
dos grandes batalhadores pela
acessibilidade das pessoas com
deficiências visuais na rede. Ele
morreu em 2 de julho, aos 56 anos, no Rio de Janeiro,
cidade onde nasceu e morava. Cego desde os 21 anos
devido à falta de controle da diabetes, trabalhou no Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), onde
se aposentou, e ministrou cursos para pessoas cegas e
com deficiência visual.
Desenvolvedor de páginas da web desde fevereiro de
2000, sua primeira criação foi a “Bengala Legal”, a segunda
página brasileira feita por um cego, e a terceira em idioma
português. A partir dela ele começou a aprender acessibilidade na rede, tornando-se seu maior especialista. Logo o
endereço se tornaria uma referência, rodando em diversos
tamanhos de tela e compatível com programas que convertem seu conteúdo em áudio. Ele recebeu, inclusive, o
primeiro lugar no Prêmio Nacional de Acessibilidade na
Web – Todos@web do ano de 2012 (primeira edição).
Entre as várias atividades que desenvolveu, MAQ também escreveu um livro, “Sopro no Corpo: Vive-se de
Sonhos”, onde conta a história de como se reabilitou
depois de ficar cego, o início do trabalho, o uso da bengala para ter independência. Na última edição da obra,
fala também sobre os dois transplantes por que passou,
de rim e de pâncreas, o nascimento do filho Tadzo e a
grande descoberta que a internet foi para ele e todos
cegos. Vencido por seus vários problemas de saúde, MAQ
sempre conservou seu estilo de vida, como encerrou uma
entrevista em março passado ao site “Outros Olhares”,
dedicado à audiodescrição e à deficiência visual: “sou um
cara apaixonado, é a paixão que me move, não consigo
evitar e é somente com paixão que eu posso viver”, dizia.

ONU avalia eficácia da Convenção de 2006
Representantes de mais de
130 países participaram da sexta
conferência dos Estados-partes
da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência,
realizada na sede da entidade,
em Nova York, entre 17 e 19
de julho último. O objetivo foi
discutir como as medidas de inclusão e acessibilidade que constam
da Convenção, assinada em dezembro de 2006 e em vigor desde
2008, estão sendo implementadas pelos signatários. O tratado obriga os países a assegurarem os direitos humanos a todas as pessoas
com deficiência. Ele reconhece que todos são iguais perante a lei e
devem ter o mesmo acesso à educação, saúde, trabalho, condições
de vida adequadas e liberdade de circulação.
A programação debateu temas em torno de três eixos: o fortalecimento econômico por meio da proteção social inclusiva e de
estratégias de erradicação da pobreza; o desenvolvimento inclusivo
em processos nacionais, regionais e internacionais e a reabilitação
baseada na comunidade e habilitação para a sociedade inclusiva.
De acordo com a ONU, cerca de 80% dos mais de um bilhão
de pessoas com deficiência no mundo estão em idade de trabalhar
e enfrentam desafios físicos e sociais para conseguir qualificação e
emprego. Um dos pontos abordados durante a reunião foi de que as
pessoas com deficiência enfrentam risco maior de viver na pobreza
do que as pessoas sem deficiência, tanto nos países desenvolvidos
quanto naqueles em desenvolvimento.
O Brasil participou da mesa redonda sobre a promoção do
desenvolvimento inclusivo nos processos nacionais, regionais e
internacionais realizada no dia 18, quando o secretário de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira,
apresentou a implementação do Plano Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite, do Governo Federal,
lançado em novembro de 2011. No debate foram apresentadas
também iniciativas dos governos da Suécia e República Tcheca. No
próximo dia 23 de setembro, será realizada uma Reunião de Alto
Nível da Assembleia Geral sobre a Deficiência e o Desenvolvimento
que terá como tema “O caminho a seguir: uma agenda inclusiva de
desenvolvimento para 2015 e além”.

Informações sobre turismo estão
acessíveis a surdos
Pessoas com deficiência auditiva podem ter
acesso direto às informações do Ministério do
Turismo, utilizando uma sala de bate-papo no
portal (http://www.turismo.gov.br/turismo/home.html). O acesso
é feito na página principal do site e, para acessar, é só clicar no
link “Chat para Deficiente Auditivo”, preencher o nome, o e-mail
e iniciar a conversa. As informações dos atendentes podem ajudar as pessoas que não têm condições de usar o telefone 0800
606 8484. Esclarecem sobre programas e ações do governo na
área e o chat também pode ser usado por outras pessoas que
queiram tirar dúvidas.
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Mobilidade

com liberdade.
Roda easyMOB. Simpliﬁcando

a vida do cadeirante.
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.

www.rodaeasymob.com.br

rodaeasyMOB

Preço de lançamento

1 ano de garantia

R$ 2.800,00*

Em até 10x ou ﬁnanciado

pelo Banco do Brasil.

*Consulte condições nas revendas participantes. Condição sujeita a aprovação de crédito. Promoção válida até o término do estoque.
Serviço de instalação não incluso no preço, consulte uma revenda abaixo.

São Paulo/SP
11-5576-0543

S. B. do Campo/SP
11-2758-5667
11-97189-5060

Osasco/SP
11-3683-3482

Bragança Paulista/SP
11-2473-5017

Rio de Janeiro/RJ
21-3325-0288

Ribeirão Preto/SP
16-3635-8010

Rio de Janeiro/RJ
21-2430-3132
21-7844-8594

Campinas/SP
19-9294-8495
19-2513-5346

São Paulo/SP
11-2060-0805
11-98580-0082

Campinas/SP
11-99336-9693

Salvador/BA
71-3243-9258
71-8765-1551
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Feira + Fórum Reabilitação 2013
Encontro focado nos profissionais e empresas do setor é marcado por
inovações e discussões para promoção da acessibilidade e inclusão

A

11ª edição da Feira + Fórum Reabilitação,
que aconteceu entre os dias 31 de julho a
2 de agosto, no Palácio das Convenções do
Anhembi, em São Paulo/SP, reforçou sua imagem ativa na luta por melhorias nas questões
relacionadas à acessibilidade e inclusão de
pessoas com deficiência no âmbito da saúde, trabalho e atividades culturais e sociais. Durante 3 dias, o evento trouxe como
pauta discussões e exposições de produtos com aplicação de
tecnologia para ampliar o olhar da indústria e da sociedade
sobre a realidade dos mais de 45 milhões de brasileiros com
deficiências.
Foram 72 horas de encontros, novidades e muita ousadia. A
feira, segundo a organização, contou com cerca 100 expositores
nacionais e internacionais, que apresentaram produtos de alta
tecnologia e inovação, e reuniu lideranças na área da saúde e de
todo setor. Seus fóruns multissetoriais de discussão viabilizaram
o debate de questões relacionadas à qualidade de vida, não

somente no Brasil, tratando diretamente de um quadro mundial
de mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência.
Segundo assessoria de imprensa do evento, foram 5 mil visitantes que percorreram o evento, entre os Fóruns e estandes.
Dentre a gama de produtos inovadores voltados para reabilitação, o modelo de órtese dinâmica, lançado pela Prokinetics
durante o evento, chamou a atenção do público devido sua
customização e praticidade de uso. A BECKER PreStride, como
é chamada, tem sistema pneumático (técnica que se utiliza de
ar comprimido para execução dos movimentos) e é ajustável
de forma individual à estatura do indivíduo através dos botões
localizados nas hastes laterais, bem como na parte da coxa
e panturrilha, por meio dos tirantes de fixação. O modelo foi
desenvolvido para atender – com precisão – junto ao exame
físico, àqueles que precisarem de reabilitação, tornando-se também uma ferramenta colaboradora para avaliação de pacientes.
Outra inovação que atraiu muitos olhares foi o produto
Powerknee, da Ossur Blumenthal, estreado no Brasil durante a Feira Reabilitação. Powerknee é um joelho
motorizado capaz de fazer com que
o paciente suba escadas em degraus
alternados. Já para os membros superiores, também há muita tecnologia:
o I-Limb Ultra Revolution é uma mão
biônica motorizada dedo a dedo e tem,
como exclusividade, um polegar rotador

cobertura
eletrônico. A mão pode ser controlada através
de dispositivos da Apple, que rodam em IPhones, IPads e ITouchs. “Você pode configurar
os tipos de movimentos diferentes. Se quiser
pegar uma moeda, ela se transforma na ‘pinça’;
se quiser pegar uma mala, ela se transforma
no ‘agarre’. Basta clicar no desenho determinado no aplicativo
da Apple”, explicou Ronei Quedi, gerente da empresa.
A Orthogen também se destacou com a prótese biônica com
cotovelo mioelétrico, acionado por dois eletrodos. Há um led,
uma luzinha, que quando acessa indica movimentação das mãos
e quando apagada, indica movimentação do cotovelo dentro da mesma
contração muscular. A prótese tem
14 tipos de pinça (funções) com 11
opções passíveis de programação,
além da extensão e flexão. “A mão
e o cotovelo já vem com uma configuração de fábrica. Então, o paciente
pode ficar com essa configuração ou
pode, através de um acessório pen
drive que se conecta com a mão
através de uma onda de rádio, mudar no computador as funções ou

ajustá-las as necessidades do dia a dia”, explicou Ronaldo Luiz
dos Santos, da área comercial. O software do produto já possui
versão em português.
David Santos Sousa, o rapaz de 22 anos que perdeu o braço
direito enquanto andava de bicicleta na Avenida Paulista, região
central de São Paulo, em março de 2013, utiliza o braço biônico
– 3ª versão do produto que pesa 45 Kg, seu diferencial quanto
resistência de componentes externos – desde poucos dias após o
acidente. A prótese da Orthogen foi uma doada e confeccionada
pela Conforpés, ortopedia de Sorocaba/SP.

Fóruns profissionais
A parte científica do evento recebeu, em 5 congressos e
seminários, uma elite de pensadores, médicos, fisioterapeutas, assistente sociais, terapeutas ocupacionais e gestores que
discutiram durante os 3 dias da feira questões técnicas, novas
políticas, propostas e avanços para toda a área. No palco estavam
especialistas em fisiatria, ortopedia, políticas públicas, tecnologia
assistiva e trabalho.
O V Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação trouxe
em sua programação lideranças políticas de cidades do estado
de São Paulo que apresentaram ações de acessibilidade à população com deficiência e mobilidade reduzida. O evento sediou
também, pela primeira vez no país, a premiação brasileira e latino-

45

46

cobertura

Rede pública de saúde lança cadeira de rodas
durante a Feira + Fórum
A Rede de Reabilitação
Lucy Montoro, em parceria
com a Jaguaribe e a Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
lançou durante a Feira um
modelo de cadeira de rodas
mais leve, de apenas 7 Kg,
chamada de “Cadeira de Rodas Monobloco M Leve” para
rede pública de saúde. O produto tem a metade do peso tradicional,
tamanho reduzido e apresenta estrutura mais resistente, elevando os
índices de durabilidade. Inicialmente, foram produzidas 30 cadeiras, que
serão testadas pelo período de 6
meses, até avançarem para produção regular. A leveza do material permite que o usuário execute
tarefas rotineiras com autonomia
e possibilita ajustes e regulações
próprias, sendo prática, também,
para transporte em automóveis.
O governo arcará com a diferença
entre o valor coberto pelo SUS
- Sistema Único de Saúde e os
custos da produção, uma vez que
o preço do modelo ainda é elevado. As cadeiras serão fornecidas aos
pacientes da Rede Lucy Montoro no Estado de São Paulo.

-americana do World Summit Award, maior concurso
de conteúdo digital do mundo, com especial atenção
à acessibilidade e inclusão digitais.
Importante ação do governo municipal de São
Paulo reforçou a busca por uma cidade mais acessível
no “Diálogos em Ação - Saúde em Redes”, promovido
pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
e Mobilidade Reduzida. A iniciativa apresentou para
técnicos de saúde o Plano Municipal de Ações Articuladas para Pessoas com Deficiência, com previsão
para ser oficialmente executado na segunda quinzena
de agosto.
O I Congresso Internacional da ABOTEC e ISPO-Brasil de Órteses Próteses e Reabilitação, realizado
pela Associação Brasileira de Ortopeia Técnica, contou
com a participação de profissionais do País e do exterior e apresentou as mais modernas técnicas da área.
Um dos grandes pontos do Congresso foi a discussão
que destaca a importância do profissional de órteses e
próteses no processo de reabilitação. A ABOTEC, que
luta pela formação e regulamentação da profissão no
Brasil, aproveitou a reunião de profissionais do Brasil
e da França, Estados Unidos, Alemanha e Colômbia
para apresentar ao governo propostas de melhoria.
Os efeitos e avanços da fisioterapia em Ortopedia e
Dermato Funcional foram pontuados no 1º Congresso
Multidisciplinar CEFAI de Fisioterapia. O programa
desenvolvido pelo Centro de Estudos e Formação
Avançada Ibramed teve a participação de profissionais de renomadas instituições. Já o VII Encontro de
Médicos Fisiatras discutiu diagnóstico e tratamento
de diversas questões relacionadas à reabilitação: síndrome de Down, distúrbios da linguagem, distonias
Cervicobraquiais, autismo, entre outros.
A ABRIDEF – Associação Brasileira das Indústrias e
Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas
com Deficiência aproveitou para lançar o FINETECA –
Fórum Internacional de Pesquisa, Mercado e Negócios
em Tecnologia Assistiva, que será realizado no ano que
vem, dentro da Feira + Fórum Reabilitação.

por Márcia Gori

mulher

Novos tempos, novas perspectivas...

E

stamos em festa por mais uma conquista em nosso
segmento da Mulher com Deficiência. Conseguimos
finalmente dar vida a um sonho há muito embalado,
cortejado por todas que estão envolvidas neste projeto
tão grandioso: a ONG “Essas Mulheres” !
Uma ONG que terá nossa cara, que será um instrumento forte
para longas caminhadas de provocações no tema de GENERO que
atualmente vem mobilizando todas as redes sociais, a mídia, devido
ao advento do aniversário de 7 anos da Lei Maria da Penha, que
veio escancarar sobre a violência doméstica, veio esclarecer de
fato o que era violência contra a mulher que fica na maioria das
vezes calada, machucada, ressentida contra tudo e contra todos
sem forças para mudar a sua vida.
Caso a violência doméstica seja cometida contra mulher com
deficiência, a pena será aumentada em um terço, assim diz um
dos artigos da Lei da Maria da Penha, mas como denunciar se
esta mulher irá perder, talvez, o único apoio que tem para viver
? Como denunciar se todos nos infantilizam perante as nossas
dores ? Como denunciar se as casas abrigos não tem acessibilidade e nem facilitadores para aquelas que têm deficiência de
alta complexidade ?
Se a mulher sem deficiência está sendo protegida por tantos
organismos nacionais e internacionais, onde está a nossa proteção
? Porque não existe nada sobre nós ? Somos tão invisíveis assim ?
Foram longos 5 anos de caminhada, falando sobre isso, dizendo
que sofremos violência da pior espécie, sendo obrigadas em ficar
quietas porque perdemos a ajuda de irmos ao banheiro ou para a
cama... Horrível esta situação, deprimente e angustiante, mas real.
Temos como mudar ? Claro que sim, entretanto envolvem muito
trabalho, muita política e políticos de fato interessados em mudanças
sociais para que haja de fato o bem-estar dessa fatia do segmento.
O nosso maior desafio será a implantação dos “assistentes eróticos”, um trabalho que será polêmico, que trará reflexões profundas
em como vimos a sexualidade da pessoa com deficiência, como é
tratada e os seus direitos nessa área de sua vida. Afinal o que são
os assistentes eróticos ? São profissionais do sexo ? Se esses profissionais recebem dinheiro por este trabalho, então é prostituição ?
Não é prostituição, mesmo que pareça, mesmo que o Código
Penal brasileiro diga que é crime e que “tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se
sustentar, no todo ou em parte” pode ficar preso de um a quatro
anos e ter de pagar multa, este trabalho inovador não tem este
perfil, haja vista que existem pessoas muito sérias envolvidas
neste projeto.
O assistente erótico virá para atender as necessidades de um
grupo que é marginalizado e renegado em seu direito sexual e
reprodutivo, devido a forma da família enxergar que a deficiência
é um peso, pois ora é super protegido, ora abandonado como se
não houvesse sentimentos e vida. Este grupo que formaremos será
muito bem escolhido com critérios severos, com equipe multidisciplinar que fará todo o acompanhamento tanto dos profissionais
que farão o atendimento, quanto ao público que será atendido.
Já não é sem tempo que precisamos abrir os horizontes, en-

xergar novas estradas, bem como repensarmos na sexualidade da
pessoa com deficiência como saúde e Direitos Humanos, pois se
quem não tem deficiência tem todo o respaldo em fazer o que
bem entende, porque nós, mulheres com deficiência também
não podemos usufruir do mesmo patrocínio ? Será que é porque
necessitamos de facilitadores para o cumprimento de nossas
ações ? E isso é visto como trabalhoso ?
Este será um dos pontos norteadores de nossa ONG, os assistentes eróticos, a questão da violência em todos os sentidos, o
tráfico humano, a prostituição consentida, o devoteísmo, o empoderamento dessas mulheres, entre outros. Teremos muito trabalho
que envolverá vários profissionais em diversas categorias, assim
como uma variedade grande de políticos para o desenvolvimento
de políticas públicas em cumprimento da Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU em seus artigos que
descrevem sobre os direitos humanos da mulher com deficiência.
Um sonho acalentado sozinho é muito bom, porém um sonho
acalentado com várias pessoas é muito melhor e mais prazeroso,
um dia ainda teremos uma sociedade perto da perfeição, mais
humana, com uma visão imparcial para a diversidade, contudo
temos que iniciar as mudanças e construção de algo novo e que
valha a pena viver e investir. Mudanças de conceitos não são
fáceis, a ruptura da massificação da beleza, da padronização de
pensamentos coletivos, porque é mais fácil lidar com o igual do
que com o diferente.
Precisamos trabalhar o interior social para que haja a compreensão da sexualidade e o direito de constituir família, a preservação da integridade física e emocional, o valor da autoestima, o
direito de ser feliz da mulher com deficiência, mesmo que esta
tenha uma deficiência de alta complexidade, que necessite de
facilitadores para suas AVDs (atividades de vida diária), uma vez
que o bem estar é previsto em qualquer código ou instrumento
jurídico, basta ter sensibilidade, boa vontade, sensatez, e despido
de preconceitos para a realização. E que venha o trabalho, os
desafios, as polêmicas em nossa caminhada, para isso somos
um grupo preparado, que sabe o que quer e tem objetivos, o
preparo que nossas coordenadoras estaduais têm são de base, de
vivências com mulheres sofredoras e que tem sonhos... Que se
abra as portas da esperança para um futuro e uma vida digna !!!
Até nosso próximo encontro!!!
Márcia Gori é bacharel em Direito-UNORP, Presidente-fundadora da Ong “ESSAS MULHERES”, Idealizadora da Assessoria
de Direitos Humanos - ADH Orientação e Capacitação LTDA, Ex-presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com
Deficiência - CEAPcD/SP 2007/2009, ex - apresentadora do Programa
Diversidade Atual no canal 30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do
CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência de São José do Rio Preto/SP 2009/2012,
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
2010/2011/2012/2013, co-realizadora do I Encontro Nacional de
Políticas Públicas para Mulheres com Deficiência em 2012, capacitadora e palestrante sobre Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social
da Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da Agência Kica de
Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br
Blog/site: www.marciagori.net
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momento surdo

por Neivaldo Zovico

Os Surdos também fazem manifestação nas ruas
por seus Direitos de Comunicação e Educação

uando o preço do ônibus aumentou, o povo
brasileiro se manifestou em todas as ruas do
Brasil contra o aumento e pela exoneração
de políticos corruptos em todo o Brasil. Além
disso, o povo brasileiro também manifestou
sua opinião contrária à realização das Copas
das Federações, Copa do Mundo, Olimpíadas etc. Isso porque
no momento, a Saúde, Educação, Transporte etc.. não são
suficientes para atender a demanda da população do Brasil e
ainda falta muito para melhorar.
Entre os dias 21 e 24 de junho, a Presidente Dilma Rousseff fez o pronunciamento em cadeia nacional de televisão
no Brasil a respeito das medidas que tomaria para atender
as demandas sociais. Infelizmente esse pronunciamento não
atingiu os Surdos e/ou pessoas com deficiências Auditivas,
porque não teve acessibilidade na televisão. Apesar de haver 9,7 milhões de pessoas com deficiências auditivas que
necessitam janela para intérprete de LIBRAS e legenda na
televisão, esse direito não foi respeitado.

Foram muitos anos lutando arduamente para garantir os direitos de acessibilidade. Apesar da existência de Leis,
Decretos, Portarias, Norma NBR, a nossa
Presidente não cumpriu com o compromisso de acessibilidade de comunicação
para Surdos e PcD Auditivas. Isso mesmo
depois de seu pronunciamento no lançamento “Viver sem Limite”, ocasião na qual
disse que verbas seriam destinadas para
promover todo tipo de acessibilidade. A
pergunta agora é para onde foi a Verba
“Viver sem Limite” ?
Ainda hoje, Surdos e PcD Auditivas
sofrem muito porque não conseguem
se comunicar em diversos lugares para
resolver problemas do dia-a-dia. Recentemente, uma Surda, grávida de 6 meses,
não conseguia ir ao Hospital para fazer o acompanhamento
de nascimento de seu filho, pois ninguém saiba LIBRAS para
atendê-la. As barreiras de comunicação entre Surdos e pessoas
ouvintes resultam do fato de os profissionais das repartições
públicas, por exemplo, não saiberem a Língua dos surdos:
LIBRAS. Como consequência, muitos Surdos são recebidos
por atendentes que não conhecem LIBRAS, o que impede
os Surdos de ter acesso a informações em diversos lugares
como: Hospitais, Posto de Saúde, Delegacia de Polícia, Serviços Públicos etc.
O telefone 0800 - Serviço de Atendimento ao Consumidor
que não segue a Lei, nem o Decreto nem a Norma NBR de
Acessibilidade e deixa os Surdos sem comunicação quando
eles mais precisam. As empresas nem se preocupam com
Consumidores Surdos e ignoram sua diferença linguística,
a qual deve ser contemplada através de novas tecnologias
adequadas para Surdos que facilitam a comunicação com
ouvintes.
Em relação ao Plano Nacional de Educação, há muitos

momento surdo
anos que estamos lutando para manter a Escola Bilíngue para
Surdos. A proposta feita pelos doutores, mestres, professores
Surdos e também ouvintes, pais de filhos Surdos foi aprovada
na Câmara dos Deputados Federais, mas foi rejeitada pelo
Senador José Pimentel. Com isso, ele desrespeitou o Direito
do Povo Surdo a uma educação bilíngue, deixando-os frustrados. Não somos contra a Escola Inclusiva. Defendemos a
escola bilíngue porque a nossa preocupação é garantir que
os Surdos aprendam a sua primeira Língua, a LIBRAS, e assim
desenvolver suas habilidades cognitivas que os possibilitarão
construir a sua própria identidade.
Por isso, o Povo Surdo já cansou de esperar e o limite de
paciência estourou. O Governo não reconhece os Direitos dos
Surdos. Apesar das diversas reuniões com Governo Federal,
Estadual e Municipal, nada se resolveu. Como resultado disso,
as lideranças Surdas formaram a comissão para organização
da manifestação nas ruas e criou a comissão: “SURDOS SIM,
CALADOS NÃO” !
Por isso a comissão preparou uma manifestação que aconteceu no dia 06 de julho de 2013 na Av. Paulista, a maior avenida
do Brasil, para que todas as autoridades do Governo Federal,
Estadual e Municipal reconheçam e respeitem os nossos Direitos.
Foram mais de mil pessoas Surdas, pais de Surdos, professores de Surdos, intérpretes de LIBRAS e simpatizantes que se

reuniram para fazer a passeata com diversas faixas e bandeiras.
A passeata começou a caminhar nas duas faixas da avenida,
sinalizando em LIBRAS, mas também com tradução para o
português oral em megafone para que pessoal da avenida
a escutar e entender o movimento dos Surdos. A passeata
caminhou até Praça da Bicicleta e retornou até o prédio da
Gazeta, e saíram as reportagens sobre a Manifestação dos
Surdos em diversas mídias para toda a sociedade.
Ainda falta muito para resolver os problemas de Acessibilidade para Surdos e PcD Auditivas. Esperamos que as
autoridades do Governo Federal, Estadual, Municipal ouçam
o que nós pedimos e cumpram a missão do trabalho justo
na sociedade brasileira, pois nós Surdos, somos Cidadãos
Brasileiros, já que nascemos no Brasil, votamos e pagamos
impostos. Onde estão os Nossos Direitos ?!?
Neivaldo Augusto Zovico
é professor, Consultor de Acessibilidade para Surdos
e pessoas com deficientes auditivos, Coordenador
Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS,
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo, Colaborador da equipe do site :
www.portaldosurdo.com
www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
email : neivaldo.zovico@terra.com.br
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Santiago de Compostela (Espanha)
pela primeira vez um cadeirante brasileiro realiza expedição de handbike
no lendário caminho da região da Galícia...

O

caminho de Santiago de
Compostela será o cenário da viagem de handbike da equipe brasileira
“Handgrinos”. Evandro
Bonocchi, cadeirante e
idealizador da expedição, será o primeiro
brasileiro a fazer o trajeto de quase 800 Km
até a cidade espanhola. A turma brasileira
fará a aventura no final de agosto.
A viagem começa no município de Roncesvalles, na Espanha, e vai até o noroeste
do país, mais especificamente na Galícia, em
Santiago da Compostela. Com previsão de
duração de 18 dias de percurso, utilizando
a força dos braços, estima-se que sejam
percorridos 40 a 80 Km a cada 24 horas.
O grupo é composto por 7 pessoas, dentre
eles, os paratletas: Bonocchi e Josimar Sena
da Silva, dois profissionais de apoio técnico,
dois bikers e uma fotógrafa para registrar
as peripécias e aventuras dos peregrinos no
percurso.
Para se preparar para a maratona, Bonocchi treina duas horas por dia. Ele mantém
sua rotina intercalando corridas, treinos com
caiaque adaptado e sessões de fisioterapia.
Durante o caminho, Evandro carregará 34 Kg
de bagagem, aproximadamente, contabilizando a handbike, cadeira de rodas e mochila
com pertences.
Será possível acompanhar, via internet,

todo o caminho traçado pelos Handgrinos, devido ao rastreador instalado na
bicicleta do paradesportista, por um dos
patrocinadores da jornada, a Panorama
Rastreamento. O equipamento enviará as
informações diretamente da Espanha até
a central da empresa no Brasil.
Uma curiosidade é acerca do nome
do grupo. Bonocchi explica que, durante
seus estudos sobre o local, muito ouviu sobre os “peregrinos” que visitam
a região, vindos de todas as partes do
mundo, devido à cidade ser uma das
principais rotas religiosas da Europa. Por
saber que, em determinado momento do
trajeto, precisarão de auxílio do pessoal
de apoio, decidiu usar a palavra de algum
modo para nomear a sua tropa. Assim,
surgiu a junção de “Hand” (“mão”, em in-

glês – referindo-se às cadeiras
de rodas que
serão utilizadas)
e “Grinos” (uma
alusão a “peregrinos”): nasceu
então a equipe denominada “Handgrinos”, que conta, dentre outros, com
o apoio da Vemex Cadeiras de Rodas,
marca recém lançada no Brasil por uma
tradicional indústria do ramo de bikes,
que agora aposta também no setor das
pessoas com deficiência.
A Revista Reação acompanhará a trajetória dos “Handgrinos” e na próxima edição
trará uma matéria especial com todos os
detalhes da aventura, recheada de lindas
fotos dessa viagem. Aguardem !!!

tecnologia

SESI-PR desenvolve software
para inclusão na indústria

O

Serviço Social da Indústria (SESI) desenvolveu, no Paraná, o software “Indústria
Acessível” para que seja possível fazer
o mapeamento de postos de trabalho
e acessibilidade. O objetivo é dar mais
facilidade e rapidez na identificação das
possibilidades de inclusão de pessoas com deficiência, através da compatibilização entre o trabalho e as exigências do
cargo, preservando a segurança, saúde e qualidade de vida.
O software foi apresentado em Brasília/DF, em 2 de julho
passado, em um encontro promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em que compareceram consultores
Sesi-Senai que atuam com o tema inclusão no mercado de
trabalho em vários estados. O grupo desenvolve o “Programa
Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência na Indústria”.
Na reunião, ficou decidido que será feito um estudo
de viabilidade técnica do software, visando a utilização da
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ferramenta na implantação do Modelo Nacional de Mapeamento de
postos de trabalho e acessibilidade, compondo a Metodologia Sesi
de Gestão da Inclusão na Indústria.

Desenvolvimento e aplicação

O projeto teve início em 2011, por meio do edital SESI/SENAI
de Inovação, e contou com a BRF como parceira, uma das maiores
empresas mundiais do setor alimentício, resultado da associação da
Sadia com a Perdigão, por meio de sua unidade em Carambeí/PR.
A partir da integração das plataformas web e mobile, uma equipe
multidisciplinar desenvolveu um sistema de análise e cruzamento
de informações, que torna mais ágil o processo de identificação de
postos de trabalho e aponta as mudanças necessárias dentro da
empresa. Toda a coleta de dados é feita em campo, com smartphones. O relatório final é validado por um engenheiro e um médico.
O software tem como resultado um diagnóstico e não um laudo.
“Isso significa que a ferramenta aponta soluções, não determinações.
Cabe a cada equipe de recursos humanos e de medicina do trabalho
decidir se a vaga é apropriada”, ressalta o gestor do projeto, Agnaldo
Adélio Eduardo, que é engenheiro de segurança do trabalho. “O
SESI no Paraná entende que a inclusão das pessoas com deficiência
promove não apenas o cumprimento da legislação vigente, mas
também a construção de uma cultura de valorização da diversidade
humana na comunidade industrial”, explica o gestor.
Ele conta que o software utiliza recursos inteligentes para agilizar
todo o processo de validação, digitação, análise dos postos de trabalho
e áreas comuns da indústria, assim como a emissão automatizada
de relatórios pelo sistema. “Esse processo informatizado minimizará
o risco de erros na transcrição de informações e erros de interpretação dos dados. Tecnologia semelhante é utilizada por grandes
empresas para coleta de dados, vendas de produtos, controles de
frota e restaurantes, com o intuito de otimizar o fluxo dos processos
e reduzir o tempo para a coleta e transmissão de informações”,
afirma o engenheiro.
Para o gestor, a inovação do “Projeto Indústria Acessível” está na
utilização da tecnologia de acordo com critérios de funcionalidade
e usabilidade, assim como a sua repercussão social no processo
de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
O software será utilizado inicialmente nas consultorias da Metodologia SESI-PR de Gestão da Inclusão na Indústria. Os custos de sua
utilização são estimados de acordo com particularidades de cada
empresa. Foi comprovado, através dos testes iniciais, que seu uso
reduz em 50% o tempo de execução do Mapeamento de postos
de trabalho e acessibilidade.

Resultados na BRF

De acordo com Eduardo, a BRF foi convidada para participar por
desenvolver um amplo trabalho, em parceria com SESI-PR, na inclusão
de pessoas com deficiência nas unidades do
grupo no Brasil, além de ser uma das maiores empregadoras do país na atualidade, com
cerca de 110 mil funcionários. Fazem parte do
grupo que desenvolve o trabalho na empresa
Carlos Amarildo Lucas de Mello, coordenador corporativo de Relações do Trabalho;
Ricardo Albertoni, coordenador de RH, unidade

Carambeí; Gédna Melsiana Rissi, analista RH Corporativo e Elisabete
Aparecida Antunes Nascimento, analista RH Unidade Carambeí/PR.
A empresa ainda não atende a cota legal mas possui um número significativo de pessoas com deficiências de vários tipos e reabilitados em seu
quadro de profissionais. A unidade de Carambeí utilizou o software para
coleta, tratamento de dados e análise do diagnóstico de acessibilidade,
tanto nos postos de trabalho, quanto nas áreas comuns. “Consideramos
que o software tem boa usabilidade e proporciona uma dinâmica ágil
e de fácil acesso, tornando-se uma importante ferramenta na coleta e
compilação de informações. Permite aos profissionais a identificação,
análise e elaboração de laudos e pareceres técnicos de forma eficaz e
veloz”, afirma Mello. “Em tempo recorde foi possível avaliar mais de 70
postos de trabalho, além das áreas de acesso. Outro ponto de destaque
é a confiabilidade do sistema que permite a inserção de imagens com
a descrição de suas características”, completa Albertoni. Para concluir, o
gestor do SESI lembra: “quando se fala em inovação industrial, a primeira
referência é a área tecnológica. Mas a parte social também tem muito
a desenvolver, quando o assunto é inovar”.

Aplicativo gratuito traduz Português para Libras

Em versão Android, lançada em
abril, e agora em
iOS - compatível
com smartphones
e tablets Apple - o
ProDeaf Móvel é o
primeiro aplicativo
capaz de traduzir a
fala em Português
para Libras. As versões estão disponíveis e podem ser baixadas, gratuitamente, na App Store, no Google Play ou ainda no link http://prodeaf.
net/download. O aplicativo reconhece a voz do usuário e traduz a fala
para Libras, com a ajuda de um personagem que faz os gestos na tela
do celular ou tablet. O dicionário atual tem uma base de cerca de 2 mil
sinais que deverá ser ampliada e regionalizada, em breve. O projeto
surgiu de um grupo de alunos do curso de Ciência da Computação da
Universidade Ferderal de Pernambuco, há 4 anos. Na faculdade havia
um colega surdo, o que motivou os amigos a desenvolveram a ideia.
Abriram a empresa PRODEAF, que tem sede em Recife/PE e operações
em São Paulo/SP e Brasília/DF e hoje conta com uma equipe composta
por cerca de 15 colaboradores entre programadores, analistas de sistema,
designers gráficos, modeladores 3D, linguistas e especialistas em Libras,
além de gestores. Além de investimento próprio, tiveram financiamento
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Da ideia estudantil, o negócio se desenvolveu e hoje a PRODEAF
faz parte da Academia Wayra/Telefônica, uma aceleradora de startups
(empresas dedicadas à pesquisa, investigação
e desenvolvimento de ideias inovadoras, frequentemente de base tecnológica), além de ter
apoio da Microsoft e patrocínio da Bradesco Seguros, o que tornou possível a gratuidade para
os usuários. Já são mais de 30 mil downloads
e comentários de usuários até aqui.
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teste drive

HB20 e HB20 Sedan:
eficiência em dose dupla !!!

D

Design marcante e moderno, linhas arrojadas, acabamento perfeito, consumo coerente, motor
e câmbio competentes, computador de bordo, espaço, bom porta-malas e, principalmente, preço
acessível. Não é a toa que o modelo coreano fabricado no Brasil vem conquistando o mercado
e tirando o sono da concorrência...

esde que começou a
atuar no Brasil, a montadora coreana Hyundai vem conquistando
adeptos em todas as
categorias de modelos,
seja nos mais luxuosos sedans, nas SUVs
com várias opções de tamanho, com os
modelos de carga, e também, com a sua
linha de caminhões leves. Mas até bem
pouco tempo, seus modelos eram todos
importados, o que afastava o consumidor mais modesto e conservador. Agora,

buscando um novo público e uma consolidação da marca em território verde e
amarelo, a montadora lançou a alguns
meses a sua linha de compactos, com
o brasileiríssimo HB 20, produzido na
planta recém inaugurada na cidade de
Piracicaba/SP.
A linha HB 20 entrou no mercado
como um furacão, caiu nas graças do
consumidor e virou a menina dos olhos,
o sonho de consumo em sua categoria e
estourando nas vendas, tanto, que hoje,
quem opta por um dos modelos da família

HB20, tem que ter paciência para esperar,
e muito, o seu carro chegar, enfrentando
filas de espera para a entrega do modelo
desejado. Para a montadora, digamos que
esse é um problema até de certa forma,
gostoso de ter. Enquanto isso, as outras
montadoras assistem seus modelos nessa
mesma categoria, cada dia mais perderem
espaço para o HB 20, tendo que rebolar
em promoções e investimentos na mídia
para aquecer suas vendas e reconquistar
seu espaço. A briga está boa e quem ganha com isso é o consumidor !

As vendas com isenções para
pessoas com deficiências
A Hyundai Motor Brasil começou a
operar há pouco tempo, instalada em
definitivo em nosso País, e por isso, alguns de seus departamentos ainda não
estavam preparados para atender uma
demanda tão grande e um sucesso imediato pelo seu produto nacional. Por isso,
o departamento de “Vendas Especiais”,
que atende às PcD, foi recém formado
e está se praticamente, ainda se estruturando. Mas mesmo assim, sem ao menos

teste drive
O teste

divulgar o modelo para o mercado consumidor com deficiência e seus familiares,
mesmo ainda sem dar treinamento para o atendimento de pessoas com deficiência
à sua rede, a Hyundai já fatura quase 100 carros por mês só nesse nosso segmento. É mais do que algumas montadoras já tradicionais e instaladas há décadas por
aqui. E os números só sobem e a procura por consumidores com deficiência pelo
modelo é crescente. Então, com essa projeção, podemos imaginar o estouro e o
sucesso de vendas do HB 20 em nosso segmento quando a montadora investir e
entrar de vez nele ? Porém, para isso, os executivos da coreana estão se preparando
para o atendimento e também, buscando uma solução para melhorar os prazos de
entrega dos carros.

Com tanto sucesso é natural que a
curiosidade do consumidor com deficiência e seus familiares seja grande pelo
HB 20. Por isso, como já é de costume
há mais de 15 anos, a Revista Reação
buscou e firmou uma parceria com a
montadora coreana e a Hyundai cedeu
à nossa redação, dois modelos do HB 20
automático – o hatch e o sedan – para
que pudéssemos testá-los em situações
de uso diário de pessoas com deficiência
e familiares, e trazer até nossos leitores
as impressões de nossa equipe exclusiva
e especializada.
Para isso, mais uma vez contamos
com a parceria da Cavenaghi, empresa
de adaptação veicular com sede na capital
paulista, que instalou os equipamentos
necessários para que os testes fossem
realizados. Então, vamos conhecer melhor esse novo queridinho do consumidor
brasileiro.
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Acessibilidade e transferência
Tanto o modelo hatch como o sedan do HB 20, tem uma
boa abertura das portas dianteiras, um bom ângulo, porém,
por ser um modelo compacto, a “boca” da porta é pequena,
o que dificulta um pouco a entrada da pessoa com deficiência
condutora, o motorista, principalmente para quem usa cadeira
de rodas e precisa fazer a transferência da cadeira para o carro
e do carro para a cadeira. É que a coluna da porta, em quase
todas as regulagens do banco – independente da estatura do
usuário – acaba atrapalhando a entrada e a saído do carro. Mas
nada que não se habitue com isso. Tudo é questão de jeito na
hora de entrar e sair, mas os mais altos sofrem um pouco com
esse processo.
Já a altura do banco do motorista facilita a transferência da
cadeira de rodas para o carro, o assento do banco fica pratica-

mente na mesma altura do assento da cadeira. Os comandos
de painel e controles são próximos e bastante ao alcance da
mão do motorista. O volante tem boa pegada, o que facilita na
condução do carro.
Os comandos de luzes e do limpador do para brisas, e botões do painel de instrumentos, tem fácil acesso, assim como
o comando do equipamento de ar-condicionado, posicionado
no centro do painel. Os comandos do rádio no volante também
facilitam e muito a vida do usuário.

Dirigibilidade, visibilidade, conforto e
desempenho
No quesito conforto, os dois, tanto o Hatch quanto o Sedan,
conquistam na primeira volta. O modelo é macio e os bancos
dianteiros são firmes, com regulagens permitem conforto para

teste drive
qualquer tipo de estatura e peso do motorista. O descanso de
braço da porta também permite o uso da alavanca de freio e
acelerador (adaptação) numa posição gostosa e confortável ao
motorista com deficiência, sem falar na firmeza e segurança.
A alavanca do câmbio automático é bem localizada, porém o
manejo das trocas de marcha são meio confusos, com estágios
muito marcados e com dentes que a tornam um pouco dura
de manusear, principalmente para quem tem falta de controle
de tronco ou alguma dificuldade nos membros superiores. Já as
trocas de marcha da transmissão automática são muito suaves,
praticamente imperceptíveis aos ocupantes do carro. A suspensão
do HB 20 é um pouco dura. Quando se pega algum buraco ou
saliência mais marcante no asfalto, dá pra sentir a pancada seca.
Isso incomoda um pouco e até chega a destoar num modelo
tão cheio de pontos positivos.
O acabamento é perfeito, muito bom. Sem luxo, mas primoroso. A visibilidade é muito boa, apenas mais difícil no vidro traseiro,
pequeno em função das linhas arrojadas do design do modelo.
O espaço interno para os ocupantes do banco da frente é
muito bom, mas pelo fato do carro ser um compacto, é até compreensível o pouco espaço interno para os ocupantes do banco
traseiro. Se o motorista for mais alto, atrás fica bastante apertado.
Quando se fala em motor, o 1.6 automático satisfaz o con-

dutor. É forte, responde bem e não decepciona, mesmo com
o carro cheio e o ar-condicionado ligado, permitindo inclusive
uma condução mais esportiva, caindo no agrado dos mais jovens
nas duas versões. Tanto na estrada, quanto na cidade, o HB 20
se comporta muito bem e com bom consumo de combustível.

Porta-malas
A grande e grata surpresa do HB 20, dentre outras, é o porta-malas. Na versão hatch, surpreendeu. À primeira vista ele parece
pequeno, mas engana. Sem o tampão, é capaz de carregar uma
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mais eficiente

por Samara Del Monte

O amor não tem preço
a importância do trabalho voluntário

cadeira de rodas tipo “X” ou monobloco, justinho, no limite, mas
sem grandes sacrifícios. Para aqueles mais independentes que
carregam suas cadeiras desmontadas dentro do próprio carro,
o porta-malas acaba ficando livre.
Agora... no modelo sedan, o porta-malas é o ponto alto ! Simplesmente espetacular para um modelo na linha dos compactos. A
cadeira de rodas cabe até mesmo inteira, sem desmontar. E para a
família, sobra espaço para bagagem e compras, com folga !

Testado e aprovado !!!

Uma das pessoas com deficiência que testou o HB20 conosco, foi
o assinante da Revista Reação, da cidade de Santo André/SP, Paulo
César de Oliveira, 32 anos, modelo, cadeirante. Ele é ex-funcionário de
uma grande indústria automobilística do ABC paulista, e levou um tiro
há 11 anos que o deixou paraplégico. “Sempre achei esse carro muito
bonito, um design diferente... como tenho boa independência, não vi
problemas, mas o buraco de entrada da porta é um pouco pequeno e
a coluna atrapalha um pouco. Como disse, sou bem independente e
gosto de colocar eu mesmo a cadeira dentro do carro e mexendo no
encosto do banco do passageiro, consegui facilmente fazer isso. Os
comandos são todos à mão... tem carros que você sentado não vê os
comandos do painel e no HB 20 a gente vê. É muito bom... o banco
também encaixa bem o tronco. O carro é macio, direção leve... pela
aerodinâmica do carro o vidro traseiro é pequeno, mas os retrovisores
laterais compensam isso, dando uma amplidão de visibilidade. O carro
é bem ágil, esportivo... é completinho, tem resposta boa, comando
de rádio no volante, gostei bastante. Com certeza compraria um”,
comentou Paulo César.

N

um mundo onde parece que ninguém enxerga ninguém, surge o voluntário querendo ajudar e fazer o
bem. Ele é muito reconhecido, não importa se é homem ou mulher ou que idade tenha.
Com apenas 23 anos, Juliana Bassi, educadora física,
já deu aula de capoeira adaptada como voluntária. O trabalho do voluntário tem como recompensa não o dinheiro, pelo contrário, o tempo é
doado sem esperar um contracheque como pagamento. É assim com
Marilene Carmona, 52 anos, trabalhando há 2 anos como voluntária da
AACD, auxiliando na recepção das crianças que vão para as terapias:
“minha remuneração é a gratificação pessoal, me sinto feliz podendo
doar parte do meu tempo para quem precisa”.
São em instituições que atendem pessoas com deficiência que
encontramos muitos dos voluntários. Mesmo trabalhando apenas uma
vez por semana, a voluntária da Cruz Verde, Marisa Chies, tem dado
o que mais falta aos internos: “eles precisam de afeto, carinho, pois a
família de muitos nem os visitam, estão abandonados e precisam muito
de apoio”. Outros acabam trabalhando com pessoas com deficiência
sem planejar, como aconteceu com Sergio Ferreira, 52 anos, diretor
financeiro há 7 anos da FIC: “tenho tempo disponível na vida pessoal e
quero dedicar esse tempo a quem precisa, não escolhi trabalhar com
pessoas com deficiência”.
O trabalho do voluntário é tão envolvente que muitas vezes passa
a fazer parte da própria essência. A atriz do grupo teatral Trupe Rodapé,
Sandra Alves, 34 anos, inicialmente colaborava com o que podia, no
entanto a paixão pela arte dramatical foi despertada e, como ela mesma diz, “trabalhar em teatro é um faz de tudo. Além de atuar, auxilio na
alimentação, locomoção e troca de figurinos dos atores com deficiência,
afinal de contas o show não pode parar”.
E, no show da vida, o que aprendemos com esses voluntários é que
para estender uma mão não é preciso saber qual a sua condição ou cor
da sua pele, basta ouvir a voz do coração.
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

evento

1º Arraiá da Inclusão !!!

Parceria entre Revista Reação, Cavenaghi e Chevrolet (GM) promove primeira festa “julhina” com
test-drive de veículos adaptados, música, brincadeiras e prestação de serviço na capital paulista...

A

1º primeira edição do “Arraiá da Inclusão” aconteceu no sábado, dia 20
de julho, no bairro do
Jaguaré, zona oeste da
capital paulista, na sede
da empresa de adaptações de veículos e
loja da Cavenaghi. A festa “julhina” recebeu cerca de 350 pessoas, que passaram
pelo local durante todo o dia. O espaço
todo decorado com temas de São João, foi
um ponto de encontro, diversão e prestação de serviços, realizado pela adaptadora Cavenaghi em parceria com a Revista
Reação, contando com o patrocínio da
montadora Chevrolet (GM) e algumas de
suas concessionárias, que estiveram marcando presença no evento. Foram elas:
Rumo Norte, Anhanguera, Aba, Anhembi,
Carrera, Nova, Grupo Viamar, Vigoritto, que
atenderam ao público, dando informações
para aquisição de veículos OK com isenção de impostos. No local, uma empresa
de despachantes especializados em pessoas com deficiência, orientou o público
auxiliando nas questões de documentação
e isenções para PcD.

Também ajudaram a promover a festa, as
empresas fabricantes de cadeiras de rodas:
Ortobras, Ottobock e Jaguaribe, além da Pilati
e Névia que tiveram seu espaço dentro da
área da loja, junto do Arraiá.
A equipe da Autoescola Javarotti, além
de oferecer informações para aqueles que

buscam sua carteira de habilitação especial,
ainda ficou responsável pelo acompanhamento, com seus profissionais, do público
visitante no test-drive com os modelos da
GM adaptados, disponíveis durante todo o
dia na festa.
Como não poderia deixar de ser, a presença da equipe promocional da Revista Reação fez a alegria da festa com a distribuição
de exemplares a todos.
A festa em ambiente todo decorado, contou com pratos típicos, brinquedos para as
crianças, barracas de argola, pescaria, bola na
boca do palhaço, brindes e prendas, muita
música e dança. Tudo de graça... Uma cortesia dos promotores e patrocinadores do
evento aos visitantes e convidados !
O destaque ficou por conta da Spin Acessível Cavenaghi, lançamento em parceria
com a Chevrolet, adaptado para o transporte
de passageiro com deficiência, cadeirante,
com piso baixo e rampa de acesso dobrável.
Prático e com boa relação custo X benefício,
o modelo chamou a atenção dos participantes do Arraiá.
Para encerrar a festança, o evento contou
com a apresentação da musicoterapeuta,
cantora, compositora e atriz Celelê, que mostrou seu repertório dirigido ao público com
deficiência, além de sucessos infantis.
O Arraiá da Inclusão foi um sucesso e os
promotores e patrocinadores já estão marcando a data do 2º para o ano que vem...
aguarde e participe !!!
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Centro de Equoterapia busca
patrocínio para ampliar atendimento

A

s vantagens da equoterapia,
uma terapia psico-corporal
que utiliza o cavalo como
instrumento de reeducação
e reabilitação para pessoas
com deficiências, são conhecidas e difundidas no mundo todo. Pode beneficiar quem tem problemas motores, auditivos,
visuais, mentais e de fala.
No Km 72,5 da Rodovia Jundiaí-Itatiba (SP),
funciona o Centro de Equoterapia Dom Quixote, que reserva uma parte de suas vagas a
quem não pode pagar. “A equoterapia é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina,
mas no Brasil, ao contrário de outros países,
não temos apoio governamental para fazer
com que tudo aconteça. Os custos são altos, o
que inviabiliza um investimento dos profissionais envolvidos. Mesmo assim, a paixão por cavalos e a crença de que juntos conseguiremos
fazer algo mais por pessoas que necessitam se
reabilitar faz com que continuemos a acreditar
na nossa causa”, afirma a fisioterapeuta Claudia Valeria Blumer, com 18 anos e meio de
trabalho no local.
Até 1994, funcionava apenas o Rancho
Dom Quixote, que tinha restaurante, alugava
baias e dava aulas de equitação a clientes paulistanos, em sua maioria, que apareciam quase
somente nos finais de semana. Os proprietários, Ulisses Alexandre Farina e Vanilda Leone

Farina, considerando a ociosidade dos outros
dias, resolveram ceder animais e o espaço para
uma equipe de equoterapia.
Desde o início, o objetivo foi proporcionar
atendimento à população de Jundiaí/SP e região, independente de classe social. Os que
pudessem pagar arcariam com as despesas.
Haveria ainda uma lista de espera para quem
não tivesse condições, sendo que para eles
a equipe buscaria patrocínio, principalmente
junto a empresas, mas também de pessoas
físicas. Assim, 20% do total de vagas seriam
disponibilizadas de forma totalmente gratuita.
Com essa filosofia, hoje o centro disponibiliza 3 cavalos e atende em média 40 pacientes,
sendo 80% adultos e 90% com problemas
relacionados a sequelas de patologias neurológicas. A maioria apresenta deficiência motora,
alteração de equilíbrio e força muscular. Existem alunos com déficit de atenção, de aprendizagem, alteração de fala e linguagem e de
comportamento. “A equoterapia é uma terapia
que trabalha ajustes tônicos, onde ocorre a
influência em toda a musculatura. O equilíbrio
e a manutenção da postura são trabalhados
durante todo o tempo, aproximadamente 30
minutos por aula”, explica a fisioterapeuta.
Podem praticar crianças a partir de 2 anos
e não há limite de idade desde que o interessado esteja apto. Todo paciente deve ter
encaminhamento de médico neurologista e/

ou ortopedista, escolhido pela família ou indicado por equipe terapêutica. A duração do
tratamento varia de acordo com a patologia e
com o grau de comprometimento das deficiências de cada paciente. Em todos os casos,
aconselha-se o tratamento por um período
mínimo de um ano.
O valor de custo para cada paciente é de
R$ 325 mensais para uma aula semanal e a
equipe é composta por duas fisioterapeutas,
duas psicólogas, uma fonoaudióloga, um professor de equitação e dois condutores. A verba
é destinada aos honorários dos terapeutas e
condutores, realização de cursos, aquisição de
material didático e de selaria, alimentação e
cuidado com a saúde dos animais. O espaço
e os cavalos são cedidos gratuitamente pelos
proprietários, com quem a equipe terapêutica
não tem nenhum vínculo empregatício.
No momento, a luta do grupo é conseguir cerca de R$ 45 mil para construir um
novo redondel, o local onde nos dias de
sol forte ou chuva as aulas são praticadas.
Apenas 40% foi obtido até agora, inclusive com a rifa de uma moto doada pelo
pai de um dos praticantes. Quem quiser
patrocinar um aluno que está na fila de espera, pode obter informações pelo e-mail:
equodomquixote@yahoo.com

62

moda e estilo

por Silvia de Castro

Mas como saber as
medidas de seu corpo ?

M

uitas pessoas com deficiência preferem sair
para comprar roupas acompanhadas, mas
sozinhas ou não, acabam sempre encontrando uma grande dificuldade: como prová-las
em um provador não adequado ?
Apesar de ser lei em vários estados do Brasil a exigência
de provadores adaptados às pessoas com deficiência em lojas
que comercializam roupas, o que encontramos na maioria das
vezes, além da inexistência de rampas e vagas para pessoas
com deficiência (nos casos de lojas de ruas), são provadores
cujas medidas giram em torno de 0,90 m por 1 m², e ainda
apoiadores de bolsas e cabides numa altura inapropriada para
cadeirantes e pessoas com baixa estatura.
Para se ter uma ideia, o tamanho médio de uma cadeira de
rodas é de 0,80 m por 1,20 m, portanto a medida de entrada do
provador precisa ser maior que essa, e ainda com presença de
barras laterais para apoio, com cartazes que devem ser afixados
em local visível, com os dizeres da referida lei, indicando esta
disponibilidade. Sem falar da medida interna do provador, que
deve permitir o giro dessa cadeira de rodas.
Foi me relatado que é até possível encontrar algumas lojas
que tenham ao menos um provador adaptado, mas nestes raros
casos, estão muitas vezes servindo como estoque de caixas, o
que torna constrangedor para a PcD pedir que “liberem” o local
para ela usar. Nestes casos, o momento que deveria ser de
descontração e alegria, acaba sendo uma “batalha” muito grande.

Mas existem outras formas de comprar roupas sem estar em
uma loja física, e com a tendência cada vez maior de compras
pela internet, o e-commerce é uma realidade cada vez mais presente. Infelizmente existem divergências no padrão referente às
numerações que são utilizadas entre diferentes países, e quanto
às fabricadas no Brasil, ainda existe uma confusão em relação
aos tamanhos, pois em uma confecção, é possível encontrar o P
que ora é M ou até mesmo G em outra; portanto é importante
a padronização, pois abre a possibilidade de vendas internacionais, pois com ela é possível converter os tamanhos de um país
para outro e fidelizar o cliente com a marca. A insegurança em
relação ao tamanho é ainda a “pedra” no caminho para que o
e-commerce na área de roupas e sapatos deslanche, mesmo
com a possibilidade que alguns sites oferecem, de devolver a
peça gratuitamente caso não sirva.
Graças ao incentivo de algumas associações e instituições,
em especial da ABRAVEST - Associação Brasileira do Vestuário,
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, SENAI-Cetiqt
(Rio de Janeiro) e SEBRAE, resultou a existência das normas
vigentes para o vestuário infantil e masculino, e quanto ao feminino, está em andamento, porém ainda existe a necessidade da
adequação das confecções brasileiras, para que efetivamente se
torne prática comum entre todas, pois todos sairão ganhando.
Mas como saber as medidas de seu corpo ? Para uma opção
prática, basta uma fita métrica e identificar ao menos as principais.
Veja o desenho:
a Ombro
b Circunferência do pescoço
c Medida das costas (medir nas costas, de ombro a ombro)
d Circunferência do busto
e Circunferência da cintura
f Circunferência do quadril
g Circunferência da coxa
h Circunferência do braço
i Altura do corpo
j Altura de entrepernas

moda e estilo
Uma novidade no Brasil, em um shopping do Rio de Janeiro, são os provadores
virtuais, tecnologia 3D, onde é possível sem
tocar ou trocar de roupa, experimentar virtualmente e descobrir o caimento, facilitando
a escolha das mesmas, porém estes não
identificam o tamanho indicado. Mas já é
uma ideia fantástica. Poderíamos ter um
destes em nossos quartos, não acham ?
Outra novidade é que já existem algumas marcas que dispensam o uso da fita
métrica, pois o consumidor passa informações básicas de seu corpo, como altura, peso e outras informações, e poderá
experimentar virtualmente os itens da loja
que também indica o que lhe cai melhor,
recomendando e pré-selecionando o melhor tamanho, pois o aplicativo reconhece as extremidades do corpo, com uma
tecnologia que oferece um CD ao cliente
com referência de tamanho, para isso é
preciso posicionar-se diante de uma webcam, em frente de um fundo contrastante
e segurar o CD, e então são identificadas
as medidas do corpo. Mas mesmo com

toda esta tecnologia, é importante além de conhecer seu corpo, conhecer a si mesmo, descobrir seu estilo, pois supondo que o indicado seja um tamanho M, algumas
pessoas valorizam mais o conforto e preferem um tamanho maior.
O aproveitamento de espaços nas lojas geralmente valoriza um maior número de
provadores, associando o menor tempo possível de utilização versus maior número de
vendas, mas é importante que os investidores repensem seus valores, pois essa fatia
de mercado que ainda não está sendo assistida em vários segmentos pode tornar-se
fiel a partir do momento que encontre produtos e atendimento adequados às suas
necessidades, portanto provadores com maior espaço, com alguns detalhes e atendimento diferenciado, podem fazer toda a diferença e conquistar o mercado de inclusão.
Cliente fiel ? Isso não tem preço e com a concorrência dos produtos importados,
diferenciar-se do mercado, pode ser o caminho de sucesso de uma empresa que
além das razões econômicas e financeiras de sua existência, colabora com a inclusão
e o tema de responsabilidade social.
Continuemos na luta e com fé para que possamos tornar este mundo mais justo
para todos, seja através de pequenas ou grandes ações.

Ao longo dos mais de 30 anos de existência, a
qualidade e a excelência no trabalho consagram
o Cerb como um dos melhores centros de
protetização e reabilitação do Brasil.
Constantemente oferecendo aos seus pacientes
o que há de melhor no mercado para restabelecer
a qualidade de vida e a independência nas
atividades diárias.

Silvia de Castro é professora, consultora e estilista de moda, especializada
em moda e estilo para pessoas com deficiência,
E-mail: scestiloterapia@gmail.com
Blog: www.estiloterapia.com.br
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espaço aberto

por Alex Garcia

Seminário do Livro Branco
de Tecnologia Assistiva – TA

C

aros colegas é com alegria que destaco que participei do Seminário do Livro Branco de Tecnologia Assistiva, que aconteceu na capital paulista, no Jaraguá
Conventions. A alegria é total, pois meu empenho
e atitudes foram valorizadas pelo ITS Brasil, e por
isso fui convidado. Todos sabem que o pensamento antecipado
- pressuposição - que recai sobre as condições de uma pessoa
surdocega são enormes. E quase sempre as portas se fecham e
assim, pessoas surdocegas pouco recebem oportunidades para
colaborar. Mas desta vez as portas se abriram - apesar de ser o
único surdocego presente - me lancei de corpo e alma como de
costume. Os colegas do ITS Brasil promoveram tudo para minha
comunicação - aspecto fundamental - assim, sempre estavam
comigo três jovens - Giovanna Vieira Teixeira, Pedro Rodante e
Nicolas Bukvar - a colaborar comigo. Eles foram geniais !
Posso dizer que minha atuação foi excelente. Minhas reflexões
repercutiram nos trabalhos em grupo e as demandas, destacando a necessidade de Tecnologias Assistivas para Surdocegos,
foram citadas. E claro, muita gente conhecida estava presente
- reencontrar é sempre bom...
A Deputada Rosinha da Adefal, Isabel Maior, Rodrigo Rosso da
Revista Reação e Abridef, Anahi Guedes, Shirley Vilhalva, Antônio
Borges, Romeu Sassaki, entre outros. E conhecer gente nova é
melhor ainda ! Como: Endrigo da TECE, que me presenteou
a Reglete Positiva - fantástica a reglete ! Os colegas do Norte,
Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul - gente guerreira... E claro,
a Yara Naí e a Lucinda Leria, ambas do ITS Brasil, que me deram
todo apoio. Eram mais de 150 convidados, todos irmanados
em prol das TA.
Do Convite: “Prezado Alex Garcia. Convidamos o Sr. a participar ativamente dos Seminários do Livro Branco de Tecnologia
Assistiva, por sua atuação destacada na melhoria das condições
de vida da pessoas com deficiência e na área da Tecnologia Assistiva, que acontecerão nos dias 10 e 11 de Junho em São Paulo,
capital. Marisa Gazoti Cavalcante de Lima - Presidente do ITS
Brasil, Jesus Carlos Delgado García - Coordenador da Projeto”...

Do Seminário Livro Branco de Tecnologia Assistiva:
Tratou-se de uma
iniciativa do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e da
Secretaria de Ciência
e Tecnologia para a
Inclusão Social (SECIS), por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Instituto de
Tecnologia Social (ITS BRASIL), para a elaboração do Livro Branco
da Tecnologia Assistiva no Brasil.

A Fé que já é inabalável se fortalece a cada dia !
Na noite do dia 8 de julho o público lotou o salão da URI
para assistir Steven Dubner pela primeira vez em São Luiz
Gonzaga/RS. Todos os momentos foram estupendos. Ao
final da palestra, Steven agradeceu a oportunidade de estar
na cidade e pediu que a mãe de Alex Garcia relatasse um
pouco da vida que a família leva e as dificuldades que foram
encontradas durante o caminho trilhado em suas vidas. E ela,
com a maestria de sempre, emocionou as mais de 500 pessoas que estavam presentes. Steven
confessou que durante sua carreira
pôde conhecer diversos ícones do
esporte e disse: “conheci Michael
Jordan e Ayrton Senna, entretanto,
nenhum demonstrou ter o interesse e a persistência que Alex Garcia
demonstra ter”.

espaço aberto
“Alex, também gostei muito de encontra-lo, ainda que o tempo tenha sido curto para conversarmos. Tal como você, achei o
Seminário interessante e com uma grande diversidade de perfis
e saberes. Você tem razão ao ressaltar as especificidades da TA
para surdocegos, pois não é comum que outras pessoas conheçam. No meu grupo, concluímos que o governo deveria disponibilizar todos os equipamentos para vocês, em especial pelo alto
custo unitário que sobrecarrega astronomicamente o orçamento
familiar. Por outro lado, por serem poucas as pessoas, o impacto
no orçamento público é mínimo. Seu texto reflete bem o que se
passou no evento e sua atuação como ativista sempre pronto a
fazer intervenções esclarecedoras e reivindicatórias. Nada a mudar.
Esperando reencontra-lo em breve”.
Dra. Izabel Maior

Comentários pós-evento:

“Caro Alex Garcia. Você foi convidado a participar dos Seminários
fundamentalmente devido ao seu trabalho e não pelo fato de você
ser uma pessoa com Surdocegueira. Porém, a sua presença e atuação participativa nos Seminários, com certeza foi um aprendizado
para todos os presentes que, assim como eu, que não tiveram
anteriormente a oportunidade de ter contato com a Surdocegueira.
Como responsável pela organização da acessibilidade no evento,
a princípio a sua presença nos seminários foi um desafio e no
final uma grata surpresa. Pesquisei informações sobre o assunto,
consultei entidade de Surdocegos e pesquisei possíveis TA para
facilitar a comunicação e que ao mesmo tempo pudesse ser contratada com os recursos do projeto. Despendi tempo imaginando
suas necessidades e procurando soluções para as barreiras, sem
procurar entender as suas habilidades e potenciais. Creio que este
é um erro comum, quando se trata com o desconhecido e este
deve ser o principal motivo de você ter as “portas fechadas” em
alguns seminários. No final, conversamos, você me informou o
que você necessitava, chegamos rapidamente a uma solução. No
evento quando nos encontramos e me apresentei escrevendo na
sua mão, confesso que me emocionei em ver a rapidez da nossa
comunicação e que as barreiras novamente eram menores do que
imaginava. Alex, parabéns sua atuação no seminário e obrigada
pela oportunidade de trabalharmos juntos”.
Lucinda Leria CNPq- MCTI / ITS Brasil.
“Quando fiquei sabendo que iria me encontrar com o surdocego
Alex Garcia nos Seminários do Livro Branco da Tecnologia Assistiva
fiquei empolgado pela oportunidade de conhecer uma pessoa que
superou todas as adversidades para realizar seus sonhos. Quando
o encontrei pude aprender muito sobre a realidade dos surdocegos
no Brasil, após alguns seminários ele pediu a palavra levantou a
discussão acerca dessa realidade que é ignorada pela maioria das
pessoas, eu mesmo nunca tive contato com um surdocego antes.
Segundo ele ocorre um círculo vicioso em que a sociedade ignora
as necessidades e a existência dos surdocegos e estes sem apoio
não tem como sair de suas casas, mas não Alex, que decidiu lutar
pelos direitos dos surdocegos. Enfim um ser humano fantástico
que abriu os olhos de todos para a realidade dos surdocegos”.
Endrigo da TECE.

“Caro ativista Alex Garcia: Tive o privilégio de estar presente na plenária do Seminário do Livro Branco de Tecnologia Assistiva, dia 10/6,
no momento em que você fez uso do microfone para manifestar, de
maneira clara, objetiva e contundente, a sua indignação diante do pouco
caso que a sociedade em geral e até as sociedades organizadas do
segmento populacional com deficiência fazem da existência das pessoas surdocegas no Brasil. Sua fala foi eletrizante e, por isso, catalisou a
atenção de todos os 150 participantes que lotavam o auditório. Como
eu estava sentado na última fileira de assentos, pude ver e constatar
que todos olhavam boquiabertos para você e prestaram atenção total
às suas palavras precisas e preciosas. Acredito que todos aprenderam
uma lição valiosíssima sobre a situação das pessoas com surdocegueira,
de cujas reivindicações você foi e é um porta-voz deveras convincente.
Parabéns pela sua atuação corajosa naquele seminário!”
Romeu Sassaki

Para conferir fotos do Seminário do Livro Branco de Tecnologia
Assistiva acesse www.agapasm.com.br/fotos

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

Estudo nos Estados Unidos
Deficiência não é barreira
Olhem que oportunidade maravilhosa !!! Alô Brasil !!! A Mobility
International USA - MIUSA - está
desenvolvendo um trabalho com
PcD brasileiras interessadas em
estudar nos EUA. Mais informações, acesse: www.educationusa.
info ou www.educationusa.info e
também, clearinghouse@miusa.org
ou surdocegueira@gmail.com
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crônica

por Tatiana Rolim

Um pedido surpresa: mamãe fica pé !!!!

C

omo para toda mãe ou pai com
deficiência, esta pergunta um dia
iria chegar e eu, de fato, esperava
por ela, mas lá pelos 4 anos de idade da minha filha... e quem sabe,
talvez tardiamente, quando possivelmente já
tivesse uma resposta. Pelo menos, era assim
que eu pensava...
Socialmente, responder por que você não
anda a um adulto, é certamente mais fácil do
que para o seu filho de apenas 2 anos e meio,
que te aborda, inesperadamente, com a pergunta do dia.
Vínhamos das compras de supermercado, local onde tudo se
torna uma festa e algo que poderia ser resolvido em meia hora, tem
dias que passa de mais de uma... com isso, até incrementei uma
atividade ao passeio: a educação econômica da minha filha, onde
ela mesma conduz seu mini-carrinho de compras e preenche o pequeno espaço com gelatinas, biscoitos, iogurtes... tudo isso em meio
a minha “insistência” de acrescentar nele, uma salada pelo menos.
Caminhamos pelo mercado uma ao lado da outra, ela conduz
seu mini-carrinho e eu o carrinho padrão de supermercados, afinal,
é absolutamente possível conciliar uma tocada na cadeira de rodas,
uma empurrada no carrinho, o manter o olhar atento à minha filha
ao meu lado... tudo de uma vez !
Depois das compras, ao chegarmos em casa e acomodar tudo no
armário, ficamos um momento brincando de esconde-esconde pelo
pequeno apartamento, que oferece poucos locais de “esconderijo
secreto” num espaço de aproximadamente 50 m². Em seguida,
sentamos na cama e brincarmos de cosquinhas uma na outra. De
repente ela, na tentativa de fugir, começou a pular na cama: pulando,
pulando... cada vez mais alto, ainda na altura, enquanto seus pezinhos
flutuavam ao ar, saiu a frase: mãe fica pé !
Eu sentada na beirada da cama, apoiando suas mãozinhas para
ela pular, tive uma resposta flutuante: filha a perna da mamãe é
mole... não fico pé...
Então, mesmo pulando, ela dizia: a perna da mãe é mole, não
fica pé... Não fica pé... e caímos na risada...
Quando vou pegá-la na escola, sempre espero que a professora a
traga na porta do carro pra mim. Eventualmente desço do carro, pego
a cadeira com ajuda de alguém e entro na escola como surpresa para
apanhá-la e trago-a sentada no meu colo, ou vem caminhando ao
meu lado, conduzindo sua mochila de rodinhas. Na semana seguinte,
da pergunta, fiz a mesma rotina de sempre... e ela, num belo dia,
disse: mãe quer ir no colo.
Então, me ajeitei na cadeira, como sempre faço para ela pisar no
vão entre meus pés no apoio da cadeira de rodas. Mas foi então que
ela disse: não quero esse colo... quero você fica pé !
Na hora, surpresa com o pedido, fiquei sem ação... e então
respondi :
- Filha, a mamãe não fica pé...

E então ela respondeu:
- Quer ir no colo, igual a mamãe do “fulano”.
E apontou um amiguinho.
Aquela mãe saia da escola andando, tendo
em seu colo o filho acomodado nos braços...
ela balançava a criança conforme o ritmo sincronizado de quem anda, troca passos e faz o
corpo em posição ereta movimentar-se.
Aproximei-me dela e disse:
- Filha, a mamãe não “fica pé” daquele jeito.
A perna da mamãe é mole lembra ?
Na casa do vovô e da vovó tem um ferro
- me referi naquele momento ao tutor, que abandonei há uns 15
anos, porque optei por andar sobre rodas e a função do tutor era
mesmo somente para ficar em pé, para condicionar o corpo, mas
deixei de ficar em pé há muito tempo, pela rotina da vida - um dia, a
mamãe põe ele pra você ver a mamãe “ficar pé”... Falei isso olhando
bem em seus olhinhos.
E completei:
- Só pé tá bom ? Porque a mamãe não anda !... Hoje a mamãe
leva você neste colo tá bom ?
Minha filha, conformada, concordou, pisou nos meus pés e se
acomodou em meu colo, “sentada”, e seguimos para o carro.
Imagino que ela ainda esteja em processo de comparação do
porque algumas mães, na saída escola, “ficam pé” e andam com
seus filhos no colo, e só a mãe dela não “fica pé” e sai com ela
sentada no colo.
Assim também acontece, paralelamente, em relação à presença
de pais que vão buscar os filhos na escola, e no caso, o pai dela não
vai, porque somos separados.
Compreendo que essas questões são “grandes demais” para ela
ter uma resposta tão complexa, e que aos poucos, ela vai entender
uma coisa e outra ao seu tempo e que qualquer que seja a questão,
não existe, portanto, uma resposta pronta de imediato para todas as
suas inquietações... mas basta a sinceridade, a verdade para não criar
falsas expectativas.
Então, assim que eu “ficar pé” para ela, compartilharei com vocês
essa emoção da minha filha !!!

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”.
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por Celise Melo (Celelê)

música e arte

A culpa torna as
Música e Arte na
pessoas indefesas instituição Nosso Lar
e sem ação

N

ada é mais prejudicial para a proatividade de uma
pessoa do que viver com sentimentos de culpa
não resolvidos. A culpa é proveniente de sentimentos negativos em relação ao passado. Coisas
que fizemos ou deixamos de fazer; palavras que
falamos ou deixamos de falar. Há pessoas que
vivem mergulhadas no passado com sentimento nostálgicos ou de
culpa e vivem travadas, sente-se indefesas, não agem.
É preciso reeducar a mente para a realidade de que só temos
domínio sobre o nosso momento presente. Aquilo que fizemos a uma
hora atrás, a 20 anos atrás ou mesmo a um minuto atrás pertence
ao passado, à história. Não podemos refazer o passado. A história,
mestra da vida, só nos serve para com ela aprendermos. Não há
como apagá-la ou reescrevê-la. Daí, do ponto de vista pragmático, o
sentimento de culpa em relação ao passado é um sentimento inútil.
A única coisa que podemos fazer é pedir perdão, nos desculpar e
mudar. Não mais cair no mesmo erro que nos trouxe a culpa.
Por isso o perdão é o melhor remédio para a culpa. Se temos um
sentimento de culpa em relação a alguém, se for ainda possível,
devemos pedir perdão a ela pelo que fizemos. Isso aliviará a nossa
consciência e nos fará nos perdoarmos a nós mesmos.
Temos que aprender a nos perdoar. Todos nós cometemos erros
mais graves e menos graves. Somos humanos e não deuses. E para
nos perdoarmos é preciso que vençamos a nossa falta de humildade,
o nosso orgulho, a nossa soberba. Pessoas que não conseguem se
perdoar são, no fundo, pessoas cheias de si, orgulhosas demais para
pedir perdão e se perdoar.
Para vencer sentimentos de culpa é preciso
coragem e humildade. Coragem para nos
olhar de frente e humildade para reconhecer
que erramos e que muitas vezes ainda erraremos nesta vida. A coragem também nos
dará a força para recomeçar quantas vezes
for necessário, para nunca desistir, para
lutar por princípios e
valores elevados.
Pense nisso
Sucesso !

Luiz Marins é antropólogo e consultor de empresas
Site: www.anthropos.com.br

O

lá, amigos leitores ! Desde
o ano passado,
tenho tido um
maior contato
com a Instituição Beneficiente Nosso Lar (IBNL),
fundada em 1946 e localizada no
Jardim da Glória, em São Paulo/SP. Durante 25 anos, a proposta
da instituição foi cuidar de crianças órfãs e educá-las. A partir de
1967, a Nosso Lar tomou um novo rumo: criou um departamento
destinado ao tratamento especializado para pessoas com deficiência
e, aos poucos, o orfanato foi desativado. Nessa nova perspectiva,
o departamento ao longo do tempo foi se estruturando dentro de
uma visão integral para o desenvolvimento das capacidades. Atua na
defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência e oferece
atendimento gratuito para todos os usuários, centrado em duas grandes áreas: Habilitação e Reabilitação das Pessoas com Deficiência e
Atendimento Integral às Famílias.
Música e arte sempre foram atividades contempladas nesse programa. Hoje, vários grupos são beneficiados com aulas semanais de
arte em parceria com o Instituto Olga Kós, e artistas contemporâneos,
como: Cláudio Tozzi, Yutaka Toyota, entre outros, servem de inspiração
para a programação das aulas. Os trabalhos desenvolvidos ficam em
exposição em locais públicos.
Outras atividades de sucesso são as Oficinas do Som, com estímulos específicos para desenvolver a capacidade auditiva e a discriminação dos sons. A Dança Sênior é outra oficina introduzida recentemente
com ótimos resultados, por incluir movimentos associados à música.
A equipe é multiprofissional e os voluntários que chegam da
comunidade são orientados e exercem papel suplementar. Eu
também realizo um trabalho voluntário nas áreas de música e teatro
na instituição, participo de festas e minhas músicas educativas são
cantadas e tocadas sempre com muito entusiasmo. Convido a todos
para conhecerem melhor o
lindo trabalho da Nosso Lar,
pessoalmente, ou pelo site:
www.ibnossolar.org.br.
Um beijo!

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz,
autora, educadora, musicoterapeuta e é sucesso de público e crítica.
E-mail: celelerecords@celeleeamigos.com.br
Site: www.celeleeamigos.com.br
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Daiane Lopes
em busca de um sonho na trajetória para ser modelo...

Q

uem passou no mês de julho pelo Memorial da
Inclusão, na capital paulista, apreciou a exposição fotográfica “Passos Alados”, da fotógrafa
baiana Daniela Gama. Nas imagens, Daiane
Lopes, 31 anos, nascida e moradora em Apucarana/PR, que conseguia assim realizar mais
uma etapa do sonho de ser modelo profissional.
Daiane tem paralisia cerebral. Durante a gravidez, o médico
deixou claro à família que o bebê teria alguma lesão. Com o
nascimento, ao passar dos meses, ficou comprovado que a coordenação motora e a fala tinham sido afetadas. “Começava ali
uma jornada de minha mãe para que eu tivesse o tratamento
necessário, a família se adaptando com as minhas limitações da
melhor forma”, conta Daiane. “Passados alguns anos, passei um
tempo na casa de minha irmã, que na época morava em Foz do
Iguaçu/PR, e ali comecei um novo tratamento em que conquistei
minhas muletas canadenses e, desde essa época, mantenho fisioterapia regularmente para ter mais habilidade e equilíbrio”, lembra.
Hoje ela usa as muletas diariamente, são suas amigas inseparáveis, e também uma cadeira de rodas em trajetos mais
longos ou se houver
muitas pessoas para
não correr o risco de
sofrer algum esbarrão
que a faça perder o
equilíbrio. “São complementares, me dão
a liberdade desejada”
explica.
Da infância ela
lembra com carinho:
“apesar de, na minha
época, a inclusão não

ter sido tão discutida como hoje, estudei em colégios regulares
e meus professores sempre tiveram um cuidado com meu caso,
dando suporte para o que fosse necessário. Tenho recordações
maravilhosas dessa época, sempre rodeada de amiguinhas”,
lembra. Ela ainda quer continuar a estudar, sonha em fazer o
curso de Direito.
Daiane tem um namorado paulista, o vocalista e professor de
canto Eduardo José Magalhães Martins Júnior, conhecido como
Dudé (a revista Reação também já fez reportagem com ele em
sua edição Nº 75), que tocou com seu grupo “Dudé Blues Band”
na abertura da exposição. Ele tem má formação congênita, o que
comprometeu os membros superiores e a perna direita.
Os dois se conheceram em 2004 via Internet, passando do
virtual ao real em 2008, quando ela veio a São Paulo tirar carteira
de habilitação, já que em Londrina/PR, onde entrou com os documentos, não havia carro adaptado para sua deficiência. “A partir
daí nossas vidas caminham juntas. Realmente a distância dificulta,
mas nada se compara a tudo que construirmos nesses 5 anos,
transformando a distância em um detalhe”, afirma Daiane. “Na
verdade, sempre estou em SP e se surgir oportunidade de morar
definitivamente, será bem vinda”, arremata.

Um sonho desde a adolescência
Como muitas meninas, Daiane também
sonhava em ser modelo mas não se achava
muito fotogênica. O primeiro ensaio fotográfico foi só para guardar como recordação. Foi
justamente aí que percebeu um talento que
precisava ser explorado. Começaram então
as experiências que têm dado a ela a maior
das conquistas profissionais: a realização. Ela
já foi fotografada para revistas, participou de
palestras e, em abril deste ano, foi uma das
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modelos da grife paulista KUTKUT. Daiane faz parte também do
grupo de modelos da coleção de acessórios da designer Janaína
Rodrigues. Participou da Reatech em 2011, com Fátima Grave,
especialista em moda ergonômica, organizadora do Reafashion,
um desfile de moda realizado especialmente para pessoas com
deficiência e, em 2012, desfilou na 4ª edição do Concurso Nacional de Moda Inclusiva.
Até chegar a ter uma exposição de fotos só dela, como a do
Memorial (SP), Daiane conta que a pior dificuldade enfrentada foi
o preconceito: “infelizmente, a sociedade não associa deficiência
com beleza e isso dificulta muito meu trabalho”.
Driblando tudo, a “Passos Alados” é a realização de mais um
sonho. Ela conheceu o trabalho de Daniela Gama por uma página
de fotos em uma rede social e se encantou. O namorado Dudé
enviou um link com fotos dela para que a fotógrafa a conhecesse.
A resposta imediata foi de que ela via em Daiane muito talento.
As fotos deveriam ter sido feitas em novembro de 2012, em São
Paulo, mas chuva e frio impediram o trabalho no dia marcado. Foi
só em março que o acordo se concretizou, no espaço do Memorial
da América Latina e dentro do Memorial da Inclusão. Durante a

espera, Daniela convidou outros artistas de Salvador/BA para participarem da produção com objetos e roupas: os artistas plásticos
Daiane Troesh e Marcel Gama, a artesã Vajuraci Silva, o estilista
Rômulo Salomão e a designer de biojoias Janaína Rodrigues.
“A Daniela tem como objetivo da exposição mostrar que é
possível para uma modelo com deficiência estampar qualquer
campanha publicitária, seja na moda ou em outras categorias,
coisa ainda rara no Brasil. Raramente vemos essas pessoas em
propagandas de TV ou de revistas, nem mesmo em novelas. Foi
essa concepção que me fez ter ainda mais vontade de trabalhar
com ela. Nossa relação passou a ser de amizade e quando se trata
de trabalho é extremamente profissional”, conta Daiane.
Depois do sucesso da mostra no Memorial, há projetos de levar
a exposição para outros estados e alguns convites que Daiane
ainda prefere manter em segredo. “O céu é o limite quando se
acredita de verdade”, conclui Daiane.
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Congresso ABOTEC
Fórum de discussões durante a Feira Reabilitação
valoriza trabalho de Ortesistas e Protesistas

O

Congresso Brasileiro ABOTEC e ISPO-Brasil, ISPO-Cone Sul de
Órteses e Próteses e Reabilitação, realizado de 31 de julho a 2 de
agosto no Palácio das Convenções no Anhembi, em São Paulo/SP,
superou às expectativas, principalmente, com relação às diretrizes
e conquistas em prol do Profissional de Órtese e Prótese no Brasil.
Demonstrando a reconhecida importância da ABOTEC, destacamos a participação efetiva da nossa Associação em todos os eventos realizados na Feira
+ Fórum Reabilitação, desde a atuação no painel de abertura até a significativa
participação no encerramento do evento, que contou com a presença das mais
renomadas autoridades nacionais e internacionais do setor de tecnologia assistiva.
Além da reconhecida excelência do conteúdo científico do congresso – sempre sob o comando do renomado ortesista/protesista Peter Kuhn – que neste
ano adotou uma grade multidisciplinar com a presença de inúmeros palestrantes nacionais e internacionais dos mais diversos segmentos de reabilitação, a
ABOTEC e ISPO-Brasil realizaram eventos concomitantes cujos frutos certamente
beneficiarão o profissional de órtese e prótese ortopédica.

Mesa Redonda reúne autoridades renomadas do setor de
reabilitação para discussão de cursos profissionalizantes na área
Em reunião realizada no Centro Paula Souza, caminhamos para criação de um
curso em nível tecnólogo para formação dos Profissionais de Órtese e Prótese.
Profissional que, hoje, podemos considerar o elo perdido dentro da multidis-

ciplinariedade
da reabilitação. E, quando
falamos em
elo perdido,
estamos nos
referindo a
falta de conscientização dos
governantes e políticos em geral sobre a importância
do Ortesista/Protesista, peça fundamental e indispensável nessa corrente, sem o qual não se reabilita.
Preocupados justamente com essa miopia dos nossos dirigentes e com vistas de colocar o Ortesista/
Protesista na posição de destaque que realmente
merece, foi realizada uma mesa redonda que contou
com a presença de Victor Mamana, presidente do
CTI-Renato Archer; Dra. Linamara Rizzo Batistella,
Secretária do Governo do Estado de São Paulo dos
Direitos da Pessoa com Deficiência; Presidente da
Associação Alemã de Ortesista/Protesista; Presidente
da ISPO - Internacional; Presidentes de capítulos da
ISPO do Cone Sul; Diretora da Faculdade Dom Bosco
de El Salvador; presidente da Abridef, Rodrigo Rosso
e representantes do Centro Paula Souza e do Instituto Federal de Ensino; além do diretor de assuntos
educacionais, Wilson Zampinni e do Presidente da
ABOTEC e ISPO-Brasil, Joaquim Cunha.
O excelente resultado alcançado que, de uma vez
por todas, colocou o Profissional de Órtese e Prótese
em seu merecido lugar de destaque, servirá como
base à continuidade das ações da ABOTEC não só no
reconhecimento da profissão, mas, principalmente, na
incansável luta em prol da valorização do Ortesista/
Protesista.
A ABOTEC agradece a participação de todos que
contribuíram para a realização do evento, profissionais
da área de reabilitação, fornecedores, diretores das
Associações, colaboradores e,
principalmente, a você, Ortesista/Protesista, que é a razão
maior da nossa existência.
Joaquim Cunha é Presidente
da ABOTEC e ISPO-Brasil

por Marcos Souza
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O Brasil e o acesso a livros para
pessoas com deficiência visual

O

Tratado de Marrakesh, assinado em 28 de junho,
é o resultado de esforço diplomático brasileiro no
âmbito do Comitê Permanente de Direitos Autorais
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI). A proposta original brasileira, lançada em
conjunto com o Paraguai e o Equador, visava atender a uma necessidade de um dos grupos mais numerosos de pessoas com
deficiência, os cegos, os quais têm enfrentado dificuldades históricas
para poderem ter acesso a obras literárias em formatos adaptados
às suas necessidades.
No contexto da adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo país
mediante o Decreto nº 6. 949, de 25 de agosto de 2009, tornou-se
um imperativo para o País a adoção de medidas capazes de “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas
com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”.
É histórica a demanda dos cegos para que o sistema de propriedade intelectual, mais especificamente os Tratados Internacionais
de Direitos Autorais, não constitua um obstáculo em sua luta para
terem acesso a obras literárias. Já no final dos anos 70 e início dos
80 discutiu-se proposta para disposições sobre exceções e limitações
para pessoas com deficiência no âmbito do Comitê Executivo da
Convenção de Berna e do Comitê Intergovernamental da Unesco para
Direito de Autor, mais especificamente em 1979 e 1981. O Brasil,
então, exerceu importante papel no desdobrar das negociações a esse
respeito nos anos 80, as quais, entretanto, não foram bem sucedidas.
O motivo dessa falta de sintonia entre o Direito Autoral e o direito de acesso à Cultura reside na própria história do ordenamento
jurídico internacional na matéria. Desde o surgimento das primeiras
convenções internacionais sobre o tema até hoje, o direito autoral
tem sido marcado por um processo contínuo de ampliação dos
direitos concedidos aos autores sobre suas obras, assim como pela
ampliação do leque de titulares equiparados aos autores. Nesse
contexto, em 2005, no âmbito do Comitê Permanente de Direito
de Autor e Direitos Conexos da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (SCCR, na sigla em inglês), o Chile propôs que tal tema
entrasse nas discussões do Comitê tão logo a agenda então existente
fosse superada, ao menos parcialmente, enfatizando a necessidade
de um padrão internacional mínimo para as limitações e exceções.
Com o fracasso das discussões sobre a realização de uma Conferência Diplomática para a proteção dos Organismos de Radiodifusão,
em 2007, abriu-se, então, uma janela de oportunidades no âmbito
daquele Comitê.
Assim sendo, em 2008 vários documentos e estudos foram colocados na mesa de discussões do SCCR, entre os quais uma proposta
de agenda de trabalho na área pelo Brasil, o Chile e outros. Enquanto
as discussões ocorriam, chegou novamente ao conhecimento da

delegação brasileira o problema específico no campo das limitações
enfrentado pelos cegos, o de acesso a obras escritas em formatos
acessíveis. Com base no diálogo inicial com a União Mundial dos
Cegos (WBU, na sigla em inglês), e com esses dados em mãos, o
Ministério da Cultura entrou em contato com a Organização Nacional dos Cegos do Brasil (ONCB) a fim de compreender a situação
brasileira no que diz respeito ao acesso dos cegos a obras literárias.
Com base nesse diálogo, que se tornou contínuo, ficou claro que o
problema era ainda maior.
Apenas duas instituições se dedicam precipuamente ao tema, a
Fundação Dorina Nowill, de caráter privado, e o Instituto Benjamin
Constant, este uma instituição pública vinculada ao MEC que produz
apenas livros didáticos em formato acessível. Entendendo o tema
como de interesse nacional e internacional, em 2009 o Brasil, secundado por Equador e Paraguai, apresentou, com base em texto
previamente submetido pela WBU, proposta de um “Tratado da OMPI
sobre um melhor acesso para os cegos, as pessoas com deficiência
visual e outras pessoas com deficiência para a leitura”.
Ao basear-se em mandamento originado da Convenção
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência cremos
que tal acordo poderá ser adotado pelo País com o mesmo status
dessa Convenção, que foi o primeiro tratado de direitos humanos
internalizado no sistema jurídico brasileiro com o status de norma
constitucional. O texto aprovado em Marrakesh tem como eixo
fundamental o compromisso de adoção, pelos países signatários,
de cláusulas obrigatórias de limitações aos direitos autorais em suas
legislações nacionais que permitam aos cegos e deficientes visuais
terem acesso a obras literárias.
O ponto que representa a maior inovação no texto do Tratado é
a previsão do trânsito transfronteiriço de obras produzidas em formato acessível. Assim sendo, uma entidade autorizada de um país
membro poderá disponibilizar a entidade autorizada de outro país,
ou a um deficiente diretamente, obra em formato acessível, sem
que isso constitua uma infração aos direitos autorais. A exportação
e importação de obras em tais formatos, fica permitida pelo texto
do Tratado. Outro ponto de importância é o reconhecimento que a
proteção legal às chamadas medidas de proteção tecnológica não
pode impedir os beneficiários do Tratado de terem acesso às obras
desejadas. Destaque-se, ainda, a previsão de criação, no âmbito da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, de um ponto de
acesso à informação a respeito do trânsito transfronteiriço de obras,
de caráter voluntário.
Além de nosso esforço para a rápida ratificação do Tratado pelo Brasil,
há que se notar que para que o documento possa entrar em vigor são
necessárias ao menos vinte ratificações. Após sua entrada em vigor, os
esforços que hoje são muitas vezes redundantes para a produção de
livros em formatos acessíveis, passam a ser simplificados pois os livros
produzidos em um país poderão ser exportados, sem ônus, aos demais
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países membros do Tratado. Isso possibilitará ampliar significativamente
o número de títulos em formato acessível lançados em cada país.
No cenário das negociações que antecederam sua assinatura, a
ministra Marta Suplicy solicitou às equipes da Diretoria de Direitos
Intelectuais (DDI) e à Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca
(DLLLB) que elaborassem um Edital para apoio ao desenvolvimento
de uma rede descentralizada de produção e distribuição de livros em
formato acessível para pessoas com deficiência visual. O objetivo da
ação é estimular a instalação e o aperfeiçoamento de estruturas de
produção, reprodução e distribuição de livros em formato acessível e
outras ações que potencializem esses atos, garantindo a constituição de
uma rede descentralizada, com vistas a suprir as demandas e particularidades regionais. O edital propõe um repasse de recursos financeiros,
visando distribuir R$ 1,5 milhão (hum milhão e quinhentos mil reais)
para 10 projetos que fomentem a produção, difusão e distribuição de
livros em formato acessível, aqui compreendidos como livros adaptados
especificamente nos formatos braile, DAISY, livro falado (voz humana e
sintetizada) ou outros, para o acesso de pessoas com deficiência visual,
excetuados livros didáticos.
Serão criados, ainda, 4 centros com capacidade para produção de
livros em formato acessível nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
Sudeste, que se somarão ao centro já criado na região Sul e à expertise
da Fundação Dorina Norwill, formando assim o embrião de uma rede
capaz de produzir e distribuir livros segundo as demandas regionais.
Além disso, serão produzidos ao menos 159 títulos em formatos
braile, Dayse ou Voz Sintetizada, escolhidos pelos próprios interessados, que serão reproduzidos e distribuídos, alcançando a marca,
num primeiro momento com recursos específicos deste Edital, de
10.920 exemplares para este público ou entidades que lhes atendam (associações, bibliotecas, entre outras) de todas as regiões do
país, com ênfase nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Serão
também capacitados profissionais para serem audiodescritores de
peças de teatro, filmes, programas de TV, exposições em museus e
outras atividades culturais, assim como para realizarem a adaptação e
conversão de títulos para formato acessível e operação de programas
e equipamentos para essa produção. Por fim, será criado um Portal
na rede mundial de computadores que permita a integração de
todas essas ações e amplie a capilaridade e abrangência de atuação
dessas iniciativas no território nacional. Neste contexto, estes novos
equipamentos serão capazes de produzir mais livros após a atuação
pontual deste Edital. Essa ampliação da capacidade de produção de
livros acessíveis trará a escolha dos novos títulos a serem produzidos
para as mãos de quem se utiliza de tais livros. Somado a isso, com
a assinatura do Tratado, o Brasil terá condições de exportar tanto os
livros acessíveis como seu know-how na área, assumindo um papel
de protagonismo e inovação.
FOTO: Flávio Alves de Souza
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Marcos Souza é diretor de Direitos Intelectuais do
Ministério da Cultura.

Tratado facilita
leitura para cegos

O

acesso à leitura ficará mais fácil com a assinatura, em junho, do Tratado sobre Limitações e
Exceções aos Direitos Autorais em Benefício
de Pessoas com Deficiência Visual e com
Dificuldade de Leitura de Textos Impressos.
A cerimônia ocorreu durante a Conferência
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
realizada em Marrakesh, no Marrocos.
O Brasil teve papel de destaque na condução dos trabalhos
(ver artigo nesta edição de Marcos Souza, diretor de Direitos
Intelectuais do Ministério da Cultura). Com o chamado Tratado
de Marrakesh, haverá liberalização de alguns aspectos do direito
autoral, permitindo a livre circulação e distribuição de obras em
formatos acessíveis para deficientes visuais e o intercâmbio
internacional desses formatos.
Uma pesquisa da OMPI, realizada em 2006, revelou que
menos de 60 países contemplam em sua legislação de direitos
autorais cláusulas especiais para as pessoas com deficiências
visuais, como, por exemplo, versões em braile, letras grandes
ou áudio em textos protegidos por direitos autorais. Nos países
desenvolvidos, apenas 7% das obras é alguma vez disponibilizada em suportes acessíveis, e menos de 1% nos países em
desenvolvimento. Nesses países, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, vivem mais de 90% das cerca de 314
milhões de pessoas com deficiência visual.
“O Brasil, por já possuir a limitação em seu ordenamento
jurídico, estará de imediato sendo beneficiado ao poder receber
obras acessíveis de outros países, bem como poderá desenvolver uma relevante cooperação internacional para os países de
língua portuguesa, por exemplo, que em sua maioria são bastante pobres e praticamente não possuem livros em formatos
acessíveis para pessoas com deficiência visual”, afirma Moisés
Bauer, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil
(ONCB). Atualmente, segundo o presidente, o acervo brasileiro
acessível é inferior a 10 mil títulos, enquanto a Espanha possui
um acervo com 60 mil títulos acessíveis, o Reino Unido 100 mil
e os Estados Unidos chega a 200 mil títulos à disposição das
pessoas com deficiência visual.

Mais uma conquista ABRIDEF !!!
Pela primeira vez as dificuldades do setor serão discutidas
na Câmara Federal em audiência pública

F

ruto do trabalho da associação em parceria com a
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, e do especial empenho da Deputada
Federal Rosinha da Adefal, foi marcada para o início
de setembro, em Brasília/DF, uma audiência pública,
com a presença de representantes da ABRIDEF, ANVISA e CONFAZ. A Audiência Pública é um instrumento de apoio a processos
decisórios, de consulta à sociedade, que pode ou não subsidiar
a expedição dos atos administrativos. O principal objetivo das
Audiências Públicas é colher subsídios e informações junto à
sociedade para matérias em análise, bem como oferecer aos interessados a oportunidade de encaminhamento de seus pleitos,
opiniões e sugestões relativas ao assunto em questão de forma
direta ao governo ou aos seus órgãos regulatórios. Os processos
de Audiências Públicas, ao longo de sua condução, podem contar
com a realização de sessões públicas, para a manifestação de viva
voz, por isso a importância da presença de membros da diretoria
e departamento jurídico da entidade no dia marcado em no Congresso. Essa audiência marcada para setembro irá tratar sobre:
1 - a isenção do ICMS para veículos automotores novos, quando
adquiridos por pessoas com deficiência ou seus representantes legais;
2 - Procedimentos da ANVISA relativos às tecnologias assistivas
e ajudas técnicas (fiscalização e registro do setor).
“Como muitos sabem, nossa luta em prol dos direitos da pessoa
com deficiência, bem como dos empresários do setor, tem sido
intensa desde o início da ABRIDEF. Formamos uma parceria política
que está respaldando as nossas ações com a Frente Parlamentar e
essa audiência é um dos frutos dessa parceria”, conta entusiasmada,
Mara Di Maio, superintendente da ABRIDEF.
A superintendente conta ainda sobre a ANVISA, que na reunião
mensal da associação ocorrida dia 17 de julho, na sede da entidade
em São Paulo/SP, dentre outros assuntos da pauta, a diretora da
Jaguaribe, empresa associada à ABRIDEF, Mara Servan, coordenadora
da comissão interna de Cadeiras de Rodas, ministrará orientação
gratuita aos interessados sobre os procedimentos corretos para se
obter legalmente o registro de produtos junto à ANVISA. Ela destaca
que essa orientação ocorrerá apenas aos associados da ABRIDEF
e acontecerá no dia 18 de setembro, das 13 às 17hs, na sede da

ABRIDEF – Avenida Queiroz Filho, 1.700 – Condomínio Villa Lobos
Office Park, no Alto da Lapa, zona oeste da capital paulista, e com
vagas limitadas. Por isso, as empresas interessadas devem enviar
suas inscrições rapidamente, até dia 10 de setembro, para os e-mails: contato@abridef.org.br e adm@abridef.org.br

Participação na Feira + Fórum Reabilitação

A ABRIDEF também esteve presente na Feira + Fórum Reabilitação, que aconteceu de 31 de julho a 2 de agosto, no Palácio
das Convenções do Anhembi, na cidade de São Paulo, atendendo
em seu estande os visitantes, parceiros, autoridades e associados,
além de diversas empresas que ainda não conheciam os trabalhos
da associação, trazendo muitas delas para o grupo de associados.
Ainda no dia 2 de agosto, dentro da própria Feira, no Auditório
Celso Furtado, a ABRIDEF convidou as empresas e profissionais
do setor a participarem do FINETECA – Fórum Internacional de
Pesquisa, Mercado e Negócios em Tecnologia Assistiva, evento técnico e científico que
será promovido pela
ABRIDEF e que terá
sua primeira edição
durante a Feira +
Fórum Reabilitação
de 2014, no mesmo
Anhembi.

Canal do Bem
O FINETECA será um espaço de discussão, integração e divulgação, de práticas acadêmicas e de mercado de Tecnologia Assistiva,
considerando os cenários nacional e internacional, público e privado,
à luz da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência.
Maiores detalhes no site: WWW.abridef.org.br. As dúvidas
e inscrições para o evento devem ser enviadas para o e-mail:
fineteca@abridef.org.br.

O trabalho das comissões ganha destaque na mídia !
No dia 8 de agosto, durante a reunião da diretoria e associados,
na sede da ABRIDEF, a Comissão de Acessibilidade da ABRIDEF
concedeu entrevista ao “Jornal da Gazeta”, sobre a situação das
calçadas da cidade de São Paulo. Um dos objetivos dessa comissão
interna, por meio de seus profissionais qualificados, é orientar os
governos no que diz respeito à acessibilidade urbanística. A comissão
de acessibilidade e a comissão de eventos, nesse dia, aproveitaram
ainda para dar continuidade aos trabalhos referentes ao evento sobre
acessibilidade que a entidade promoverá na feira Reatech 2014.
Também na Reatech 2014, a ABRIDEF terá, numa parceria com a
organização da feira, a “Ilha da ABRIDEF”, composta por estandes de
seus associados com preços e condições especiais de participação
e condições de pagamentos. Uma condição exclusiva para somente
os associados da entidade ! “Por isso, se você e sua empresa ainda
não são associados à ABRIDEF, está aqui mais um excelente motivo”,
comenta e recomenda Mara Di Maio.
ABRIDEF e você, juntos, fazendo a diferença !!!

Ortomix entrega cadeira de rodas
para garoto paulista !

O

mês de junho foi marcado por grande emoção
na sede da ABRIDEF Associação Brasileira das
Indústrias e Revendedores
de Produtos e Serviços para Pessoas com
Deficiência na capital paulista. Principalmente para o garoto João Gabriel dos
Santos Lima, de 8 anos, e sua família. Agora João pode realizar o
sonho de praticar basquete, seu esporte preferido, graças a mais
uma ação do Canal do Bem da ABRIDEF, que em parceria, desta
vez, com a Ortomix, fabricante de cadeira de rodas de Goiás e empresa associada à entidade, realizou a doação de uma cadeira de
rodas ao garoto, que faz parte do grupo da Maratona São Silvestre
na ADD -Associação Desportiva para Deficientes e, para participar
das atividades, necessitava do equipamento, porém seus pais não
tinham condições de comprá-lo. Foi por isso que Luiz Carlos Urbano,
um amigo da família, sabendo da ABRIDEF entrou em contato com
o “Canal do Bem” pelo site. “Como sempre fazemos, verificamos
a veracidade do caso e a real condição e necessidade da pessoa,
e vemos dentre os associados quem pode contribuir. No caso do
menino João Gabriel, a ORTOMIX contribuiu”, afirmou Mara Di Maio,
superintendente executiva da entidade. Devido ao estilo de vida do
garoto e à vontade de praticar esportes, o laudo e as medidas da
cadeira deveriam ser específicos, e a ORTOMIX conseguiu disponibilizar uma cadeira exatamente feira sob medida para João Gabriel.
“Agradeço imensamente. Para mim, a felicidade deles não é nem
na metade da minha”, disse Luiz Urbano.
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Luciano Santos

O

empresário paulista de 35 anos abre a mais nova
seção de entrevistas da Revista Reação, que a partir
dessa edição vem com uma série que irá apresentar o ponto de vista dos empreendedores deste
setor – fabricantes, revendedores, distribuidores,
lojistas, importadores, prestadores de serviço etc traçando seu perfil profissional, contando seus segredos de sucesso,
apresentando suas empresas e principalmente, expondo sua visão
do mercado brasileiro, seu momento presente e futuro.
Assim, nessa primeira entrevista da série de especiais, o titular da
Ortopedia Monumento nos contará como em tão pouco tempo e
com uma estrutura tão enxuta, se tornou um dos maiores referenciais,
arrojados e bem sucedidos revendedores de cadeiras de rodas do
País. Acompanhem:
Revista Reação – Quando e como nasceu sua empresa ?
Luciano Santos – Eu vim do ramo de logística, onde tive minha
formação e desenvolvimento profissional. Como filho único, assumi a
loja da minha família em 2003, quando da separação dos meus pais.
Antes, a empresa vendia produtos ortopédicos em geral e meu pai
era um técnico em próteses e órteses. Era a então Ortopedia Ipiranga,
fundada em 1983. A princípio, entrei no negócio para ajudar minha
mãe, mas percebi o mercado, comecei a estuda-lo e vi nele um nicho
muito promissor, mas para isso tinha que fazer algo diferente de todos
que já atuavam nele. Tinha que modernizar a empresa, encontrar um
diferencial. Foi onde vi nas cadeiras de rodas uma fatia crescente de
mercado e me assustei com o potencial e a demanda. Existiam muitos
fabricantes que encontravam dificuldade para escoar a sua produção,
tanto que muitos vendiam direto para o consumidor. E foi nesse meio
que eu entrei. Para ser o revendedor das cadeiras de rodas dos fabricantes para os consumidores. Só que de forma mais ativa e eficiente.

Revista Reação - Qual o diferencial que você encontrou, qual
sua estrutura hoje e forma de trabalho ?
Luciano Santos – Em 2005 começou o “boom” da Internet, dos sites
de compra e venda. E resolvi apostar nesse canal. E deu certo ! Para isso,
criei um nome global – Casa Ortopédica – e desenvolvemos um portal
de cadeiras de rodas de várias marcas e modelos. O resultado foi muito
bom. E até hoje o site é meu maior vendedor. Costumo dizer que minha
empresa é o site. É um portal-catálogo que gente de todas as partes do
País compram nossos produtos. Hoje as pessoas tem fotos, informações,
pagam pela Internet com cartão, boleto... E um outro diferencial é a forma
de pagamento com os parcelamentos que proporciono (até 12 x no cartão).
E quando comecei a trabalhar assim, o mercado começou a dizer que
minha empresa não duraria um ano... Realmente, apanhei muito. Mas ao
contrário das expectativas, não só sobrevivi, como cresci. Hoje a Ortopedia
Monumento/Casa Ortopédica é a única revenda de cadeira de rodas que
trabalha com estoque próprio para atender os clientes, em grande parte
dos modelos, à pronta entrega. São cadeiras de giro rápido – de preço
médio – na sua maioria acima de R$ 1.000... dentre outras opções, das
mais baratas às mais top de linha. Só não temos em estoque as especiais,
sob medida, pois seria impossível. Esse é meu grande diferencial... quem se
destaca, tem que vender “diferença”... Costumo dizer que eu estou sempre
correndo atrás do coelho: quando ninguém imaginava que cadeiras de
rodas poderiam ser vendidas pela Internet, montei um portal... e deu certo.
Quando ninguém investia em propaganda dirigida para vender, eu investi
e invisto e muito. Principalmente na Revista Reação. A quem faço questão
de citar, pois me ajudou e ajuda muito até hoje a divulgar a loja, o portal e
nas vendas. Quando ninguém parcelava tanto o pagamento das cadeiras
de rodas, eu peitei e parcelei... não foi fácil no começo, mas hoje o giro
fez a minha segurança. Hoje cerca de 1/4 das minhas vendas já são de
clientes de carteira, que já compraram e estão trocando as cadeiras comigo
sempre. Minha estrutura de empresa hoje é a seguinte: tenho uma empresa
chamada site, 8 funcionários eu e minha esposa.
Revista Reação – O perfil do consumidor com deficiência vem
mudando ? Como sua empresa acompanha isso ?
Luciano Santos – Hoje a gente vive uma situação, que seja pela globalização ou pelo aumento do poder aquisitivo do brasileiro, o consumidor
sabe o que quer. Ele exige uma maior variedade, qualidade e preço. Na
minha loja o cliente compra praticamente de tudo em produtos ortopédicos,
mas as cadeiras de rodas representam mais de 80% do meu faturamento.
Meu negócio é cadeira de rodas. Represento e comercializo cadeiras de
rodas de 8 fabricantes. Só não posso dizer que são fabricantes nacionais,
pois alguns trazem produtos de fora. A gente está vivendo no Brasil um
início de desindustrialização, começando pelas cadeiras de maior valor
agregado... seja pelo custeio de mão-de-obra, tecnologia, cultura, tributos
altos... o mercado asiático é muito competitivo. Muitos fabricantes hoje continuam produzindo no Brasil por paixão. Porque se mandasse todo mundo
embora, fechasse a fábrica e mandasse fazer sua cadeira em algum tigre
asiático, ela chegaria aqui com a marca dele com um custo infinitamente
mais em conta do que fabricando ela aqui. Antigamente, o consumidor
entrava na minha loja pedindo uma cadeira de R$ 200 porque era o que
ele conseguia pagar. Então eu fiz pra ele, uma “parcela” de R$ 200... que
em 10 x ele conseguia pagar – porque cabe no orçamento dele – porém

mercado
ele saia da loja com uma cadeira melhor, de R$ 2.000. Foi assim que
comecei a parcelar e atender melhor os anseios e necessidades dos
clientes também. Cabendo dentro do orçamento e do perfil de cada
um. Hoje, tenho clientes para todo tipo de cadeira e cadeira para todos
os bolsos. E a pronta entrega !... A pessoa com deficiência de hoje
em dia tem orgulho de ter uma cadeira de rodas motorizada, ou uma
cadeira customizada... não tem mais vergonha, como muitos tinham
antigamente, de sair com sua cadeira de rodas. Pelo contrário... hoje
se fala em sexualidade abertamente, tem PcD na novela... Nos últimos
tempos, ainda bem, se vê a pessoa com deficiência como mercado !
E a PcD se comporta e se impõe como consumidor. A coisa mudou...
hoje a pessoa estuda, tem emprego, tem acesso à informação, linhas
de financiamento como o Viver sem Limite etc.
Revista Reação – Hoje você é o maior vendedor de cadeiras
de rodas do Brasil ?
Luciano Santos – Dos 8 totais que represento não... dos produtos
de maior valor agregado, certamente sou um dos que mais vendem. Já
dos produtos mais populares, não. A gente vende um produto ingrato,
polêmico... que ninguém gostaria de ter. Quem compra um carro, uma
TV de plasma de última geração, está realizando um sonho, é status... já
a cadeira de rodas, esse mesmo consumidor acha caro. Muita gente não
investe numa cadeira melhor, por achar que o tempo dele na cadeira é
transitório. Quem compra uma cadeira de qualidade é aquela pessoa
com deficiência que sabe que aquele cenário para ele é a sua realidade.
E ele tem uma orientação clínica e vai precisar de uma cadeira boa...
e a boa, custa mais caro. Não sou um grande vendedor de cadeiras
populares e nem quero. Eu tenho que fazer uma venda qualificada...
trabalho com estoque, tenho fatores como espaço físico, capital de giro,
demanda de atendimento... Mas tenho a coragem de ter estoque. Não
tem mágica... Tenho o produto. Minha loja é virtual, mas tenho a loja
física no Ipiranga (tradicional no bairro da zona sul da capital paulista)
que é minúscula, pequena, mas tenho uma loja física pra atender
aqueles que querem “ver” o local e de quem ele está comprando. Mas
a loja virtual me exige uma estrutura logística para atender as vendas
por Internet e trabalhar essa rotatividade de cadeiras. Por um lado tem
uma economia, não precisa de vendedor, aluguel... mas me dá um
ônus maior. Tenho um galpão de 1.000 m² com estoque médio de
2 mil cadeiras de rodas e vendo em média de 400 cadeiras por mês.
Lógico que temos que contar com a sazonalidade. Tem épocas do ano
que as vendas são não muito boas... janeiro, por exemplo, praticamente
não vendo. Mas também trabalho com venda pública, para instituições
que compram em volume e eu tenho pra entregar. Vendo para o Brasil
inteiro – 30% para SP e 70% restante do País.
Revista Reação – O que o cliente de cadeira de rodas procura hoje ?
Luciano Santos – Eu tenho um site... existem vários sites no mercado e todos trabalhando e brigando nas mesmas condições que eu.
O que o cliente procura ? Primeiro se o produto o atende, se o preço é
acessível, a segurança da loja e a disponibilidade de entrega. E nisso
eu tenho condições de brigar. Além do financiamento direto. Eu tenho
um custo alto, principalmente com publicidade. Certamente sou a loja
que mais gasta em mídia... A maioria dos sites tem a foto, o site e o
preço, mas não tem o produto para entrega em estoque. E eu tenho...
O nosso mercado está amadurecendo. Criou-se demanda e as fábricas
enxergaram isso e estão se modernizando. Antigamente, por exemplo,
cadeira monobloco era só importada... depois uma fábrica começou a

produzir aqui. E hoje todo mundo faz cadeira monobloco. Cadeira motorizada
a mesma coisa. E assim vai...
Revista Reação – Como você vê esse mercado e a sua empresa
para os próximos anos ?
Luciano Santos – Como empresa, querendo ou não, vou ter que inchar
para atender a demanda. Terei que ter uma área maior para estocar mais
produtos. Nisso, por custo, serei obrigado a sair da capital paulista, margear
o Rodoanel e estar mais próximo das transportadoras para ter mais agilidade
nas entregas fora de SP também... A loja física, serei obrigado a continuar
tendo por uma questão de show-room... O site é uma alavanca para venda,
mas o cliente quer vir à loja para ver e sentir o produto, e essa tem que estar
num grande centro. Tem clientes que entram em sites americanos e veem as
cadeiras de fora, cheias de tecnologia e recursos e ligam pra gente querendo
essas cadeiras... mas a indústria nacional evoluiu muito, seja em materiais,
durabilidade, conforto, segurança, tecnologia. A concorrência aumentou, o
cliente tem mais conhecimento. A fábrica, pela estabilidade econômica dos
últimos tempos também se encorajou a investir em melhoria dos produtos.
Mas não dá para a cadeira nacional ser igual a de fora, porque nossa realidade aqui é outra. Mesmo que fabriquemos cadeiras iguais as de fora aqui,
nós nunca iríamos conseguir ter os mesmos preços que eles lá fora. Nossos
custos aqui são muito altos para produzir uma cadeira, sejam tributários, de
mão de obra, frete, matéria-prima... não dá para se tacar somente pedras
nas fábricas e nas revendas, a gente faz parte dessa cadeia. A coisa não é
tão simples assim. O mercado aos poucos está se profissionalizando... sou
um dos fundadores da ABRIDEF, por exemplo, e não por status, mas por
ideologia. A entidade tem que ser um canal entre a sociedade, a produção e
o poder. Temos de tudo acontecendo nesse mercado. Para isso, a associação
é fundamental. E ela é nova, saiu do zero, e mesmo assim ela vem criando
bases nesse primeiro momento, criando canais de relacionamento com o
governo, fabricantes... buscando condições, qualidade, ética, regulamentação
ouvindo todos os lados. A regulamentação nesse ponto é muito importante,
todos vão ter que acompanhar... Assim como a indústria automobilística, a
cadeira de rodas, assim como um carro do mesmo modelo daqui, custa
muito mais barato nos EUA, por exemplo, do que no Brasil. É a realidade do
nosso País... é o custo Brasil. Como mercado, o nosso mercado está dentro
da demanda. E essa demanda é crescente. E o consumidor cada vez mais
quer uma cadeira melhor. É uma engrenagem... a fábrica produz porque
tem para quem vender, e com a concorrência, cada um busca ter produtos
cada vez melhores !
Revista Reação - Qual a sua mensagem para esse mercado e para
os consumidores ?
Luciano Santos – Acredito que o mercado tem que ser um pouco mais
ousado... As fábricas tem que criar e desenvolver produtos por conceito e não
por cópia do que já se vende. Nós temos a Reatech, por exemplo, mas será
que é só ela que nosso mercado precisa ? Nós ainda temos 3 mundos: o do
cadeirante, o da fábrica e o da revenda. Eles não se conversam... são quase
rivais. Essa sintonia ainda falta. Esse canal que a Revista Reação está criando
agora, serve para dar essa integração, para que o consumidor entenda a
revenda, a revenda entenda a fábrica, o fabricante o consumidor e assim por
diante... isso é um diferencial. A indústria tem que desenvolver a tecnologia...
tem que inovar. A revenda tem que se qualificar, ousar... E o consumidor
tem que fazer sua parte, cumprindo seu papel de cidadão consumidor na
sociedade. Exigindo direitos mas assumindo seu papel como cidadão, trabalhando, estudando, conquistando respeito... a camisa 10 você não pede, você
conquista. O sucesso do mercado é isso, é a Diferença !
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Nelson Nolé

C

70 anos de vida !!!

hegar aos 70 anos para qualquer pessoa é uma dádiva
divina, uma alegria, uma realização... E para pessoas
que realizam e trabalham tanto, e mantém aceso
o entusiasmo pela vida, essa benção de alcançar a
marca dos 70 tem um sabor ainda maior, não só para
quem faz, mas também para a família e os amigos
que acompanham essa trajetória de perto e fazem parte dela. E no
caso de Nelson Nolé, um ser humano iluminado, que tanto fez e faz
por tanta gente, o brilho dos 70 anos tem ainda mais valor !
Casado há quase 50 anos com Ana Cecília - esposa, amiga, irmã,
companheira e uma super mãe e avó – e pai de 3 filhos: Nelsinho,
Edson e Anderson, “Nelsão”, como é chamado pelos amigos, é avô,
pelo menos até aqui, de 5 netos. Mas pelo bem que fez e faz, ajudando a tantas pessoas necessitadas, não só no Brasil, mas também em
várias partes do mundo, certamente ele tem espalhado por aí muitos e
muitas que o consideram e tem por ele, um carinho quase que de pai.
Homem de gênio forte, duro, porém justo. É um grande amigo
dos amigos e linha dura com aqueles que por um motivo ou outro,
o tem como inimigo. Quer briga ? Pise no calo do Nelsão ! Sincero,
sempre falou o que pensa e fez aquilo que acredita que precisa ser
feito. Sendo como é, obviamente, no decorrer de sua vida, principalmente profissional, desagradou muita gente. Mas quem o conhece
sabe o tamanho do coração que esse profissional, um dos melhores
da Ortopedia Técnica no Brasil, carrega no peito.
Nelson Nolé é paulistano, nascido no bairro do Brooklin, na capital
paulista, onde teve uma infância muito difícil. Aos 13 anos iniciou sua
vida profissional numa loja ortopédica, como arrumador de estoque.
E foi lá que começou a sua grande paixão pela profissão que exerce
até hoje com maestria. Ainda jovem, foi para o interior de São Paulo,
para a cidade de Sorocaba, onde montou uma pequena empresa de
produtos ortopédicos. Desde o início seu lema sempre foi: “o cliente
em primeiro lugar” – e aquele que não tinha condições financeiras, era
sempre atendido do mesmo jeito. Era tratado da
mesma forma, com tudo do bom e do melhor
que ele pudesse oferecer... e sempre, tudo que
até hoje foi e é doado por Nolé, como ele mesmo gosta de frisar, Deus lhe devolve em dobro
ou muito mais. Suas doações são conhecidas
e reconhecidas por todos os cantos do Brasil
e em muitos países por onde já deixou sua
marca de carinho e amor ao próximo.
Sua empresa em Sorocaba/SP – a Conforpés – que toca com seus filhos, esposa e
vários funcionários dedicados e treinados por
Capa do livro feito
pela família em
ele, é uma referência não só como loja de
comemoração ao
produtos ortopédicos, mas principalmente,
aniversário de Nolé

Nelson Nolé e a esposa Ana Cecília, com a placa de “Honra ao Mérito”
oferecida a ele pela Revista Reação, em referência ao seu aniversário de
70 anos, comemorado em 18 de junho de 2013.

como uma das principais e mais competentes oficinas de próteses
e órteses do País. Gente de todas as partes do Brasil e do mundo
procuram seus serviços. A Conforpés também tem filiais hoje em
Indaiatuba/SP, Cuiabá/MT e até no Paraguai.
Como para todos os empresários brasileiros, sua trajetória não
foi fácil. Enfrentou altos e baixos, passou por muitas glórias e dificuldades e sempre superou tudo com entusiasmo e muita dedicação.
Famoso pelas doações que faz e pela qualidade do seu trabalho
como protesista/ortesista, muitas emissoras de TV tem nele o
respaldo para suas parcerias em doações realizadas por todo o
Brasil. É comum ver Nelson Nolé nos programas do Silvio Santos,
Ratinho, Ana Maria Braga, Celso Portiolli, Gilberto Barros e tantos
outros. Sempre ele... sempre o Nelson !
Para quem não sabe, Nelson Nolé e a Conforpés são grandes
parceiros da Revista Reação em muitas ações e doações realizadas
nesses mais de 16 anos de vida desta publicação. Mais que uma
parceria, foram anos de amizade e reconhecimento mútuo, construída
principalmente pelo respeito, carinho e consideração. Por isso, fizemos
questão de prestar essa homenagem a essa figura emblemática e querida do universo da pessoa com deficiência e da ortopedia técnica de
nosso País, o homem, o empresário e o amigo Nelson Nolé: Parabéns
e muitos anos de vida... muita gente e todo o nosso setor precisam
de profissionais e de seres humanos como você !!!

notas
Muita gente quer trabalhar
mas poucos conseguem
O Sistema Nacional de Emprego (SINE) divulgou balanço
sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho por seu intermédio. De acordo com dados captados
entre maio de 2012 e abril de 2013, o sistema registrou o
encaminhamento de 78.526 trabalhadores com deficiência
para entrevistas. Desses, 8.763 foram inseridos no mercado.
As empresas ofereceram 46.884 vagas para pessoas com
deficiência. De acordo com os números registrados, 119.641
vagas aceitavam a participação de todas as pessoas, inclusive
das com deficiência. Assim, 166.525 vagas foram captadas no
total. Entre os que foram empregados, 4.856 têm deficiência
física, 2.085, auditiva, 1.069, visual, 487, mental/intelectual,
e 266, múltipla.
A divulgação dos números ocorreu no final de junho, durante
reunião da câmara técnica sobre empregabilidade da pessoa
com deficiência, coordenada pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No Portal Mais
Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalhador
com deficiência pode informar qual o tipo de deficiência que
possui. Já o empregador, ao disponibilizar as vagas, deve dizer
se são exclusivas para pessoas com deficiência ou se aceita
encaminhamentos dessas pessoas. Caso o empregador não
aceite, deve, obrigatoriamente, apresentar justificativa condizente com as legislações que tratam do tema.

Corinthians e AACD juntos em campanha
O objetivo da campanha “Fiel AACD, uma torcida de garra”,
lançada em primeiro de agosto, é angariar fundos para a AACD
- Associação de Assistência à Criança Deficiente. Até 31 de
agosto, os torcedores poderão fazer doações através do site
www.aacd.org.br/fielaacd, por telefone ou em lojas que vendem
produtos do time. Além das doações, os jogadores estamparão
o logotipo da instituição nas camisas e o time cederá 10% da
renda da bilheteria de uma de suas partidas no Brasileirão. No
lançamento da parceria, o presidente corintiano Mario Gobbi,
que esteve na sede da entidade juntamente com o jogador Igor.

Atletas brasileiros se destacam na Colômbia

Competidores da Associação de Reabilitação Infantil Limeirense (ARIL) e do Inclusivo Paradesporto de Limeira/SP
trouxeram quatro medalhas (2 ouros, 1 prata e 1 bronze) da
Olimpíada FIDES - Fundação para Investigação e Desenvolvimento da Educação Especial, que reuniu 3,5 mil altetas com
deficiência intelectual, de 10 países, em Bogotá (Colômbia),
entre 09 e 15 de junho último. Foi a segunda vez que a ARIL
representou o Brasil nesse evento mundial, e a primeira que
a entidade participou de uma competição internacional na
modalidade atletismo. O nadador Lucas Aparecido de Souza,
15 anos, conquistou prata nos 50m costas e o 9º lugar nos
50m livre; Jeniffer Caroline Alves da Silva, 17 anos, trouxe ouro
nos 50m rasos Atletismo e o 5º lugar no Arremesso de Pelota
(ambos categoria sênior); Maria Lindonora Alves Pereira, 46
anos, conquistou ouro no Atletismo nos 50m rasos e o 5º lugar
no Arremesso de Pelota (ambos categoria sênior máster). Do
Inclusivo Paradesporto foi o nadador Felipe Santos, que ficou
com o bronze nos 25m livre e 6º lugar nos 50m livre.

Atletas da ADD/Fast Wheels se preparam para
Jogos Abertos do Interior
A equipe, representante de Santos/SP, conquistou 15
medalhas de ouro e 5 de prata nos Jogos Regionais em
Barueri/SP, realizados de 17 a 28 de julho. Foram 9 atletas
participantes e 90% deles acabaram classificados para os
Jogos Abertos, em novembro, ainda sem local definido.
A equipe ADD/Fast Wheels é apoiada pela Associação
Desportiva para Deficientes (ADD), por meio da parceria do
Bank of América e do Instituto Alcoa, além de apoiadores
como Avianca, Fila e Prefeitura de Santos. Entre os destaques,
a atleta Sabrina Custódia, biamputada nos membros superiores e inferiores,
que participou
pela primeira
vez do campeonato e obteve
3 medalhas de
ouro: a corrida
dos 100 metros,
200 metros e
salto a distância.
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ponto de vista

por Suely Carvalho de Sá Yanez

Uma jornada para o empreendedorismo:
um projeto de vida !

N

esta edição vamos conhecer parte de uma experiência,
ainda que em breve relato, de uma pessoa que fez e
faz a diferença. Poderíamos chamar de um exemplo de
superação diária, pois sabemos que a superação acontece
todos os dias, em situações esperadas e outras não tão esperadas. Enfrentamentos, dificuldades, superar limitações,
descobertas e aprendizados.
Relatarei uma história em que tive o privilégio de presenciar e também
participar de alguns momentos do seu processo de reabilitação, conquistas e
realizações. A história é do Nelson Rodoveri, ou o “Cuca”, como é conhecido
na região do bairro da Aclimação, na cidade de São Paulo/SP.
Ele mesmo conta que após ficar cego em 2003, precisou reescrever uma
história, incompleta, necessitando fazer a escolha que hoje pode ser a de
muitos amigos que adquiriram ou nasceram com algum tipo de limitação.
Seu primeiro passo após a perda da visão foi procurar um local que
fizesse reabilitação para pessoas cegas. Para isso, contou com a ajuda de
um casal de amigos que conheciam muito bem sobre o assunto. Ele diz:
“deram-me uma aula onde pude perceber que a estrada era longa, mas só
dependia de mim mesmo e de um lugar capacitado para que eu pudesse
me desenvolver de forma correta e adaptada”.
Nelson continua contando: “fiz quase um ano de reabilitação em 2004,
local onde fui assistido por profissionais impecáveis em todos os sentidos,
na área da Terapia Ocupacional, orientação e mobilidade, alfabetização
Braille e educação física adaptada, um trabalho mais que multidisciplinar e
humano”. E não parou: “no ano seguinte já comecei com conhecimentos
em tecnologia assistiva, com a certeza de que os recursos tecnológicos iriam
me proporcionar mais autonomia no processo do meu projeto de vida”.
Nesse contexto, Nelson fez também uma colaboração para um programa de rádio que tratava de assuntos para o público com deficiência e sua
família. “Até achei que iria seguir por esse caminho onde poderia de forma
direta trabalhar com pessoas com deficiência, mas pude perceber que isso
poderia ir mais além e meu espírito empreendedor me pedia calma para
que eu não perdesse o foco do meu projeto de vida”, lembra. E continua
contando: “em 2006 participei de um curso de capacitação promovido por
uma associação bem conhecida em São Paulo. Havia uma disciplina que se
chamava Projeto de Vida, e pude mais uma vez ter a certeza de que o acaso
não existe. Foi ali que eu escrevi meu recomeço em minha vida profissional”.

Facetas...

Nelson antes de ficar cego já atuava no comércio. Foi desde cedo um
jovem empreendedor com resultados bem expressivos. Paralelamente, era
um atleta em um dos esportes mais praticados em todo mundo e explica:
“skate vertical, ou seja, rampas de 4 metros de altura onde o atleta tem
uma performance muito dinâmica e, como sempre digo, é um show à parte
assistir a esse esporte”.

Convicção...

“Meu projeto de vida foi escrito de forma muito consciente, pois para
quem eu apresentava pude sentir uma forte desconfiança. Era algo que
parecia impossível na visão das pessoas que vinham acompanhando todo
o meu processo da limitação visual”, conta Nelson.

Riscos... Lutas...

Tendo como princípio de que a perseverança é a base da vitória, no ano
de 2007, Nelson sentiu que estava pronto para arriscar todas as possibilidades. “Não poderia falhar, pensava naquele momento, pois estaria dando a
aqueles que não acreditavam no meu projeto todo o crédito e, como todo
empreendedor, o lema é de que nenhum cansaço pode nos vencer. Foram
muitas noites sem dormir, trabalhando muito para preparar o projeto que
seria o divisor de águas entre a deficiência e a resiliência, capacidade que
nós temos de lidar com as adversidades”, afirma. Não foi fácil... Porém, no
dia 18 de março estava pronto o seu Projeto de Vida mais recente: a CUCA
TÊXTIL, uma loja de cama, mesa, banho e decorações !

Reconhecimento...

Nelson diz: “a loja foi totalmente projetada por um cego, mas para quem
avaliava visualmente achava impossível ter sido feita por uma pessoa sem
visão”. O grande sucesso de levar as pessoas ao mais novo estabelecimento
comercial se deu pela curiosidade dos outros em ver como aquilo foi possível
e de saber que aquele empreendedor tradicional do bairro, após ter passado
por momentos delicados com relação à saúde ocular, estava novamente
atuando onde era e realmente é o seu lugar.
Hoje Nelson tem uma loja de 150 m² de produtos de cama, mesa,
banho e decoração, recentemente criada com a marca Vida e Cotton (no
mesmo segmento) e com produtos de marca própria, que são aromatizadores para tecidos, ambientes e automóveis. “Nosso prédio é próprio e isso
nos proporciona diferenciais, como o preço final que levamos aos nossos
clientes, bem como nossos produtos de ótima qualidade, pois trabalhamos
em parcerias com grandes fabricantes do mercado nacional. Valorizo muito
o produto brasileiro”, afirma o empresário.

O diferencial... Um foco...

“Meu grande diferencial, além dos produtos, é que eu prezo muito pelo
tratamento totalmente diferenciado. Além dos assuntos do cotidiano, tratamos muito das questões de como devemos lidar com pessoas com deficiência. Sou totalmente contra alguns trabalhos de forma assistencialista. Creio
que todo ser humano tem seu potencial a ser explorado, mas muitas vezes
é preciso dar uma força para que esses indivíduos se descubram”, comenta.
Atualmente Nelson recebe muitos convites de empresas para dar depoimentos e fazer palestras motivacionais entre seus colaboradores. Ele ressalta
que é importante mostrar para pessoas que nunca tiveram contato com uma
população, quase invisível, que é possível viver em uma sociedade plural.
O projeto continua ! Está hoje criando novidades para um futuro próximo.

Considerações...

Encerro este artigo ressaltando que “Pensamentos” geram “Sentimentos”
que, por sua vez, geram “Atitudes”. A Terapia Ocupacional, a equipe e todo
um processo de reabilitação têm sua importância, mas é fundamental a
superação diária dos pensamentos confusos que, muitas vezes, tentam nos
paralisar. Se queremos ter resultados diferentes, temos que pensar diferente.
“Assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é” (Salomão)

Suely Carvalho de Sá Yañez é
Terapeuta Ocupacional especializada em
Orientação e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua na área
de reabilitação e Consultoria.
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por Wiliam César Alves Machado

Acessibilidade: direito e dever
essencial nas políticas públicas
tos ou propiciados ao público, tanto na zona
urbana como na rural. Estas medidas, que
deverão incluir a identificação e a eliminação
de obstáculos e barreiras à acessibilidade,
deverão ser aplicadas, entre outros, a:
a) Edifícios, rodovias, meios de transporte
e outras instalações internas e externas,
inclusive escolas, moradia, instalações médicas e local de trabalho; e
b) Informações, comunicações e outros
serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência;

C

omo gestor público de pasta municipal focada na
inclusão social de idosos e pessoas com deficiência
(PcD), não posso omitir parecer sobre acessibilidade
na cidade de Três Rios/RJ, até porque, usuário de cadeira de rodas, tenho consciência e vivo o cotidiano
dos mais prejudicados com a violação dos direitos constitucionais
de ir e vir em nosso país. Não raro presenciamos perpetuadas
barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, entre outras,
flagrantes desrespeitos à diversidade humana, humilhando tanta
gente “indefesa”, quando pequenas providências deveriam ser
tomadas por quem de direito na função pública.
É fundamental esclarecer que o conceito de acessibilidade
não se limita aos padrões físicos e arquitetônicos dos ambientes,
abrangendo a ampla esfera da plena inclusão social de idosos e
PcD, conforme determina o Art. 9º da Convenção da ONU sobre
Direitos das Pessoas com Deficiência, a saber:
1 - A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com
autonomia e participar plenamente de todos os aspectos da vida,
os Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para
assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação
e comunicação, bem como a outros serviços e instalações aber-

Com o advento da Convenção da ONU,
a acessibilidade passou a abranger não apenas as estruturas físicas, mas também todas
as demais esferas de interação social. Em
sua acepção moderna, portanto, a acessibilidade pode ser descrita como a adoção
de um conjunto de medidas capazes de
eliminar todas as barreiras sociais – não
apenas físicas, mas também de informação, serviços, transporte,
entre outras – de modo a assegurar às pessoas com deficiência o
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
às condições necessárias para a plena e independente fruição
de suas potencialidades e do convívio social.
Nesse aspecto, o déficit de acesso que a acessibilidade pretende transpor passa a integrar o próprio conceito de deficiência. Ou
seja: a deficiência não é propriamente uma característica médica,
mas sim a condição social produzida pelo déficit de acesso aos
direitos e bens sociais que esses indivíduos enfrentam, considerando a sociedade tal como está organizada. A mudança no
paradigma da deficiência que retirou o foco do debate dos traços
distintivos associados à deficiência para concentrá-lo nas barreiras
sociais existentes para esses indivíduos conduziu à percepção de
que o conceito de acessibilidade é muito mais amplo do que o
visualizado inicialmente.
A propósito do novo conceito constitucional de pessoa com
deficiência, cabe ressaltar que o congresso brasileiro acatou a
reivindicação das PcD no sentido de outorgar status constitucional ao ato de ratificação da Convenção da ONU. É importante
frisar que o tratado em apreço tramitou em tempo recorde nas
Nações Unidas: cerca de 5 anos; contou com a participação de
PcD, que opinaram diretamente na elaboração do texto, e foi
acolhido pelo Parlamento brasileiro também em tempo recorde,
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uma vez que votado com quórum qualificado de três quintos
das respectivas casas, em dois turnos, conforme preceitua o §
3º do art. 5º da Constituição Federal, em pouco mais de dois
meses, entre maio e junho de 2008.
A desobediência ao demarcado na Convenção em tela pode
gerar a nulidade da norma infraconvencional (ou seja, lei ordinária, por exemplo), por estar em sentido contrário dos vetores
Constitucionais. Estão incluídas nesse grupo as normas que
retiram das Prefeituras Municipais o poder-dever de fiscalização
sobre o cumprimento das regras de acessibilidade, regras que
protelam o cumprimento da acessibilidade ou qualquer outra
regra proferida pelos Poderes Legislativos federais, estaduais, distritais e municipais que estejam em confronto com os programas
anunciados e aceitos pela Convenção. O Estado não é obrigado
a cumprir de imediato (e nem poderia) todos os programas e
vetores anunciados. Mas não poderá agir de forma adversa a eles.
A Convenção da ONU trata de direitos de 600 milhões de
pessoas em todo o mundo, segundo a OMS. De acordo com
dados do Censo 2010, 45 milhões de brasileiros declararam-se
pessoas com algum tipo de deficiência. A Convenção é a oitava
editada pela ONU e a primeira formalmente incorporada a
Constituição do Brasil. Outros organismos internacionais estimam
aproximadamente 650 milhões de PcD no mundo.
O lema: “Iguais na Diferença” - inspirador da Convenção - é

bastante feliz. Não se trata de querer que as pessoas sejam todas
iguais, mas que elas tenham iguais oportunidades e que suas
ditas “deficiências” não sejam empecilhos para o exercício de
seus direitos e liberdades, tudo isso como parte integrante de
múltiplos níveis de cidadania ou de uma “cidadania complexa”.
A bem da verdade todos ansiamos por uma cidade que
acolha sem distinção as pessoas que nela vivem ou a visitem,
para que possa prevalecer a harmonia, a saúde física, mental e
espiritual, o bem estar e a qualidade de vida de todos os seus
cidadãos.
Por fim, acrescenta-se que as barreiras atitudinais são perpetuadas pelas ações da escola e da educação doméstica, e
só será por meio da educação formal e da conscientização das
pessoas desde a infância, que se poderão erradicar tais barreiras
ou, pelo menos, minimizar seus efeitos danosos.

Wiliam César Alves Machado é
professor doutor e Secretário Municipal do Idoso e da Pessoa com
Deficiência de Três Rios/RJ
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por Luciene Gomes

Vitrines também precisam
ser acessíveis

M

uito já foi dito sobre a dificuldade de
acesso a estabelecimentos comerciais:
um degrau a mais ou uma rampa a
menos, espaços mal dimensionados e
outras tantas dificuldades que, muitas
vezes, impedem a pessoa com deficiência de exercer o
seu direito de consumir. Sou uma arquiteta cadeirante que
adora explorar (com dificuldade pela falta de acessibilidade)
as cidades e descobrir “pequenos tesouros”, como aquela
lojinha, aquela padaria... e as vitrines sempre me chamam
a atenção.
Mesmo não podendo frequentar o comércio de rua com
muita frequência em várias cidades, percebo que as vitrines
dessas lojas ficam expostas e as calçadas, algumas vezes,
acabam sendo uma extensão das lojas com produtos espalhados sobre elas, o que acaba dificultando a minha
aproximação, assim como a de outras pessoas com deficiência física.
Em geral, as vitrines nas ruas tendem a chamar a atenção dos usuários com cores fortes, grandes objetos, e isso
é importante principalmente em locais onde o fluxo de
pessoas é intenso, caso contrário, as vitrines podem se
tornar quase “invisíveis”. Mas é necessário evitar a confusão
de informações na exposição dos produtos, o que pode
dificultar o entendimento e afastar o usuário, eu mesma
já deixei de comprar por não saber se iria encontrar o que
queria no interior da loja.
Já nos shoppings centers, a vitrine também tem um
papel muito importante para a loja. Nesse lugar o tempo
gasto com compras é maior que o da rua, e parar para “ver
a vitrine” faz parte do passeio. O shopping é um lugar mais
acessível e permite que pessoas com deficiência consigam
circular e observá-las com menos dificuldade.
Contudo, um projeto desenvolvido para uma vitrine,

na rua ou no shopping, deve considerar a diversidade dos
usuários. Como sou cadeirante, acabo passando por situações desconfortáveis, algumas vezes tenho dificuldade para
conseguir enxergar o produto exposto porque está fora do
meu alcance visual. A solução é a exposição dele em alturas
variadas, atendendo assim clientes com diferentes estaturas.
Conversando com um amigo cego, percebi que as dificuldades também são grandes, já que ele não pode usar
as informações visuais para entender o meio. Nesse caso,
é importante a estimulação dos outros sentidos. Recursos
como cheiros podem ajudar a reconhecer o tipo de produto
disponível no local, assim como o som, que pode despertar
a curiosidade do usuário e que deve ser usado com nível de
altura adequado para não causar desconforto, inclusive às
pessoas com deficiências auditivas.
Outro exemplo ruim é a maneira como os preços são colocados em quase todas as vitrines: eles ficam dispostos de
maneira quase imperceptível e, nesse caso, nem é preciso
ter deficiência visual para não enxergar. A comunicação visual
deve ser usada de forma clara e bem organizada para ser
facilmente entendida por qualquer cliente, mesmo aqueles
com deficiência intelectual. Um bom projeto de iluminação,
uso de cores e texturas também compõem esses espaços
que recebem cada vez mais pessoas com deficiência que
também são consumidores. Vitrines atraentes e acessíveis
devem satisfazer tanto o cliente como o empresário.
Luciene Gomes é Arquiteta e Urbanista,

Mestranda do Programa de Pós-Graduação
em Terapia Ocupacional (UFSCar) na área
de Acessibilidade e Desenho Universal e
Docente do SENAC São Carlos/SP na área
de Acessibilidade e Desenho Universal.
E-mail: contato@planolivre.com.br
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Acessibilidade em edificações:
só entrando na justiça !

O

Brasil tem uma das mais avançadas legislações
em relação a edificações. A lei 10.098/00 e o Decreto 5.296/04 dão conta de todas as questões
de acessibilidade para pessoas com deficiência,
garantindo o exercício de muitos de seus direitos
básicos. O grande problema parece ser mesmo fazer com que
tudo seja cumprido.
Devido a essa situação, o Instituto Brasileiro dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (IBDD), com sede no Rio de Janeiro/RJ,
tem entrado na justiça para conseguir fazer valer esses direitos.
No último mês de junho, por exemplo, ganhou em primeira
instância a Ação Civil Pública que impetrou para exigir que a
Prefeitura do Rio cumpra a lei que termina acessibilidade nos
prédios particulares de uso coletivo (lojas, escolas, faculdades,
cursos, teatros, cinemas, casas de show, restaurantes, bares,
hospitais, igrejas, clubes, entre outros).
“A atitude dos poderes executivos na garantia do cumprimento da lei e na obediência a seus prazos
é de omissão total. A lei existe, mas não é
cumprida e ninguém se importa, nem quem
descumpre nem quem deve exigir seu cumprimento”, explica a superintendente da entidade, Teresa Costa d’Amaral.
O IBDD tem prática no assunto: em 2009,
o Instituto ganhou ação para obrigar a acessibilidade nos prédios públicos (de propriedade da União, do
Estado ou do Município), já que o prazo dado pela lei terminara.
A sentença que estabelecia um ano para que a acessibilidade
fosse efetivada nesses locais não foi cumprida. Nem a multa de

R$ 10 mil por dia por
prédio não acessível foi
aplicada. “Evidente que
podemos constatar que o
poder público não faz nem
mesmo seu dever de casa
em seus prédios”, conta a
superintendente.
Posteriormente, entrou com a Ação Civil Pública relativa à
acessibilidade nos prédios particulares de uso coletivo, que
ganhou agora em primeira instância. O prazo legal dado para
que se adaptassem, embora maior, também já havia vencido
e nada se modificara nessa área.
A estratégia usada pelo IBDD no embasamento da ação
foi solicitar que a Justiça condicionasse a concessão de alvará
à comprovação de acessibilidade pelos estabelecimentos que
o solicitassem. “Pedimos também que nas fiscalizações fosse
verificada a acessibilidade dos estabelecimentos. Quando ganhamos a sentença provisória nessa ACP, ganhamos apenas
para a exigência no alvará e logo depois a Prefeitura mudou seu
Código de Postura, exigindo a acessibilidade como um dos itens
a serem comprovados para a sua concessão”, relembra Tereza.
“O grande absurdo foi que essa acessibilidade deve ser
comprovada, segundo modelo da Prefeitura, por uma declaração de próprio punho do solicitante. Essa declaração
permite que efetivamente nada mude, que a lei continue
sendo desrespeitada”, argumenta a superintendente. O IBDD
está preparando solicitação para que a Justiça verifique e determine a correção do erro da Prefeitura quando exige uma
declaração de próprio punho para comprovar a acessibilidade
na concessão do Alvará e para que determine que a fiscalização de acessibilidade seja efetivada quando da fiscalização
de atividades econômicas.
A aplicação efetiva da lei, entretanto, é uma incógnita: “temos
uma liminar confirmada pela sentença, o que nos garante que
até a última instância ela tenha validade. Essa é uma boa vitória
e nos dá uma margem para continuar insistindo”, garante Tereza.
A superintendente acredita que a sociedade precisa se envolver na exigência do cumprimento das leis existentes. Para ela, “é
necessário que ONGs, defensores públicos, o próprio Ministério
Público exijam o cumprimento da legislação brasileira. Embora
considerada a melhor das Américas, ela nunca foi efetivamente
implementada e a saída é fazer valer o instituto dos ‘direitos
coletivos e difusos’, através de ACPs e outros instrumentos
legais que garantam sua efetividade”, alerta.
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por Deborah Prates

Cidade acessível é para todos!

É

ramos pouco mais de 200
pessoas sendo aplaudidas
pela galera que assistia à
maratona que passava na
Avenida Atlântica, no Rio de
Janeiro/RJ. Bacana sentir o envolvimento dos humanos sem deficiência com
a nossa reivindicação por uma CIDADE
ACESSÍVEL. Foi de arrepiar a energia do
sol efervescendo com a nossa !
Presentes estavam os apitos, chocalhos, cartazes com frases reivindicatórias, vozes ecoando o Hino Nacional,
tudo elevado à potência máxima com
os nossos semblantes esperançosos
por dias mais confortáveis.
O percurso foi pequeno em respeito
às pessoas com deficiência que já reclamavam pela fadiga. Tudo aconteceu
na medida exata. Derrubamos muros e
construímos pontes. Suamos/transpiramos amor e recebemos solidariedade.
O povo - unido - saiu às ruas objetivando restaurar a dignidade, a cidadania, o amor ao Brasil etc. Entretanto,
não ouvimos UMA só voz a levantar
a “bandeira” das acessibilidades. Isso
porque, por um equívoco, o verbete
acessibilidade ficou vinculado à pessoa
COM deficiência. Ao invés de ficarmos

reclamando, arregaçamos as mangas e,
na manhã de 7 de julho de 2013 sob um
céu de brigadeiro que abraçava a “Princesinha do Mar”, fizemos soar o grito pelas
acessibilidades. Copacabana fervilhava !!!
Verdadeiramente: CIDADE ACESSÍVEL
É PARA TODOS ! Por isso, urge a conscientização do corpo social para esse
detalhe vital, que fará toda a diferença.
A sociedade, em 2013 - ainda tem um
olhar assistencialista para a pessoa com
deficiência, o que não se pode mais admitir. Daí é que sofremos com o fenômeno da INVISIBILIDADE. Quando se

fala em acessibilidade logo o semelhante
diz: “Não sou deficiente, não tenho deficiente na família, não conheço ninguém
deficiente, então esse assunto não me
interessa”... Ledo engano !
Para ilustrar o que estou dizendo, basta lembrar que uma rampa atende: ao
idoso, à mamãe que leva o seu bebê
no carrinho, à dona de casa que traz
suas compras num pesado carrinho de
feira, ao trabalhador que carrega suas
encomendas sobre rodas, aos recém-operados, a todos os que passam por
uma limitação física temporária, aos cadeirantes, bengalantes, muletantes etc.
Um ônibus com elevador, por exemplo, atende ao idoso que já não tem
forças para subir degraus altos, às crianças, às gestantes, aos humanos que passam por limitação física temporária, às
pessoas com deficiências em geral etc.
Já pensaram que benção se também
elevassem o carrinho do bebê, como se
vê na Austrália ? Imaginem um sistema
sonoro informando os pontos de paradas
e turísticos em português e inglês, atendendo, ao mesmo tempo, às pessoas
com deficiências visuais, pessoas com
dificuldades cognitivas, analfabetos e
turistas ? Que maravilha, hein !?!
Um site acessível não só atende às
pessoas com deficiências visuais, mas
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aos que ainda usam a Internet discada
e/ou com baixa velocidade, aos que não
têm muita intimidade com a navegação,
aos empresários que vendem produtos
virtualmente etc.
Dentre as modalidades de acesso,
julgo que a mais importante/relevante
é a ATITUDINAL. Necessitamos, com
urgência, mudar os maus hábitos, que
estão arraigados em nossos cérebros
desde o início da civilização. Imaginem
um professor ensinando seus alunos
sobre o tema da opção sexual, se ele já
vem com ideias PREconcebidas ? Óbvio
que a informação chega viciada/errada.
O mestre tem que ser o moderador do
conhecimento e não um imperador que
dita o que devemos ou não ter como
correto, concordam ? A conclusão do
certo ou errado cabe a cada qual, de
sorte que o que precisamos para um
Brasil igualitário em oportunidades é
- apenas - do conhecimento em sua
essência. Basta de andar engessados !
Viram como a acessibilidade atitudinal
vem antes das demais ?
Em 2012, foi a “Cidade Maravilhosa”
agraciada pela UNESCO, através de seu
Comitê do Patrimônio Mundial, com o
título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas, como esse desastre ocorreu
se nem calçadas acessíveis os cariocas
têm para andar ? Ainda se fosse premiada pelo patrimônio natural, tudo bem !
O pior cego é o que não quer ver.
Na dispersão, entrelaçamo-nos com
apertados abraços acessíveis e com a
promessa mútua de que novos encontros do gênero viriam. Ensinar/educar
é sinônimo de repetição e, para chegar
ao Cristo Redentor, ainda temos muitos
degraus a subir !
Deborah Prates é advogada e delegada da Comissão
de Direitos da Pessoa com
Deficiência da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/
RJ). Mantém um blog em
que trata de questões sobre
os direitos dessas pessoas
(http://deborahpratesinclui.
blogspot.com/)

Projeto de lei quer
garantir acessibilidade
em calçadas

E

stá em tramitação no Senado o projeto de lei (PLS
541/2011), do senador
Aloysio Nunes Ferreira
(PSDB-SP), que estabelece medidas, materiais para construção,
adaptações necessárias e sinalização
específica para uso das calçadas por
pessoas com mobilidade reduzida.
Não existe ainda uma padronização
na legislação federal do que é uma
calçada acessível, embora a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
já tenha definido sua caracterização.
Para o senador, essa normatização não
tem força de lei, por isso não obriga
o gestor público a segui-la na adaptação dos passeios públicos. “Pessoas
com deficiências físicas, visuais, com
deficiências múltiplas ou pessoas com
mobilidade reduzida, como, por exem-

plo, idosos, sofrem grandes restrições
quanto a sua mobilidade. Isso ocorre
seja porque o sistema de transporte
público não é adaptado para transportá-los, seja porque essas pessoas sequer
conseguem alcançar esse transporte,
uma vez que as calçadas não lhes
possibilitam sair de casa”, argumentou Nunes na justificativa do projeto.
De acordo com a Agência Senado de
Notícias, o projeto foi aprovado em 3
de julho pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) com
quatro emendas de redação, da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), relatora
na CDR. A proposta ainda será votada
pela Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH) em
caráter terminativo, o que significa que,
se for aprovada, não precisará passar
pelo plenário do Senado.
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acontecendo

Viagens em aviões
terão novas regras

Q

uem tiver limitação em sua autonomia seguirá novas regras a partir do ano que vem nas
viagens aéreas no Brasil. Isso inclui pessoas
com deficiência, idosos, gestantes, lactantes,
pessoas acompanhadas por criança de colo ou
com mobilidade reduzida. O novo regulamento
(Resolução Nº. 280/2013) foi publicado pela Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC), em 16 de julho. Entre as novidades, está
que as companhias aéreas poderão acomodar esses passageiros
prioritários também no fundo do avião, e não apenas na frente
como ocorre hoje.
Uma das principais mudanças é transferir das companhias aéreas para os aeroportos a responsabilidade pelo fornecimento
de mecanismos adequados para o embarque ou desembarque
de passageiros que necessitem de macas ou cadeiras de rodas.
O aeroporto tem que prover o equipamento, mas a realização
dos procedimentos continua
sendo de responsabilidade
das companhias aéreas,
que podem utilizar os equipamentos disponíveis no
aeroporto, ou próprios.
Para que os aeroportos
disponham desses equipamentos, a ANAC instituiu um
cronograma: até dezembro
de 2013 para os que movimentaram mais de dois
milhões de passageiros/
ano; até dezembro de 2014
para os com mais de 500
mil passageiros/ ano e até

dezembro de 2015 para os que movimentam 500 mil passageiros/ano ou menos.
Entre as medidas está o estabelecimento de um desconto mínimo de 80% na passagem do acompanhante de passageiros que
“não possam realizar sozinhos os procedimentos para abandono
de aeronave em caso de emergência”. Isso se aplica a pessoas
que viajem em maca ou crianças em incubadora, que não possam
atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência ou que,
“em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual”,
não possam compreender as instruções de segurança de voo. O
acompanhante deve, obrigatoriamente, viajar na mesma classe
do passageiro, na cadeira ao lado. A companhia também pode
providenciar um comissário como acompanhante.
A nova resolução proíbe as companhias aéreas de limitarem a
quantidade desses passageiros nos voos. Pela norma anterior, elas
podiam fazer essa limitação em alguns casos. O passageiro deve
informar à empresa as assistências especiais que forem necessárias
no momento da compra do bilhete, com antecedência mínima
de 48 horas antes da partida do voo para casos gerais e 72 horas
nos casos em que é necessário acompanhante.
O transporte de cão-guia e equipamentos como cadeira de
rodas e muletas especiais também foi regulamentado, assim como
tratamento em conexões e fornecimento de atestados. A íntegra
da resolução pode ser lida em www.anac.gov.br.

notas
Interior paulista expande academias adaptadas

16º Festival do Japão

São Paulo terá mais 25 academias adaptadas nas cidades
de Agudos, Arealva, Boracéia, Caconde, Caçapava, Capela do
Alto, Dracena, Espírito Santo do Pinhal, Florínea, Iracemópolis,
Jaguariúna, Luiziânia, Nova Odessa, Peruíbe, Piacatu, Sabino,
Santa Bárbara do Oeste, Santa Cruz das Palmeiras, São Luiz
do Paraitinga, São Simão, Tambaú, Taquarituba, Vargem Grande
do Sul e Vinhedo. Convênio nesse sentido foi assinado pela
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
com as 24 prefeituras e uma entidade, em julho. Os municípios
receberão equipamentos de musculação para possibilitar o
acesso da pessoa com deficiência e aumentar a motivação em
realizar atividades físicas. O uso dos equipamentos auxilia nas
capacidades físicas, postura, mobilidade e independência nas
atividades da vida diária. Também há benefícios diretos na melhora da autoestima, autonomia e qualidade de vida. Os exercícios devem ser devidamente orientados e supervisionados
por profissionais de educação física. O projeto é desenvolvido
desde 2011, sendo que São José do Rio Preto, Bauru, Dois
Córregos e Pederneira já contam com academias adaptadas.

De 19 a 21 de julho aconteceu a 16ª
Edição do Festival do
Japão no Centro de
Exposição Imigrantes,
zona sul da capital
paulista. Foram 3 dias
de evento com shows
musicais, atrações culturais, danças típicas,
culinária, exposições
de flores, cerimônia do
chá e atividades para as
crianças e jovens. Pela
primeira vez na história
deste evento, houve investimento para uma melhor acessibilidade para pessoas com
deficiência, com audiodescrição e intérprete de Libras no sábado
e no domingo, no palco principal. A recepção contou também
com auxílio de voluntários devidamente capacitados para atender
ao público com deficiência visual, auditiva, física e intelectual. A
Revista Reação parabeniza todos os envolvidos na organização e
coordenação, assim como o empenho de Rosa Matsushita, que
muito trabalhou para a realização desta acessibilidade.

Cavenaghi e Ford lançam nova opção para
transporte de cadeirantes
Direcionado ao transporte coletivo, o modelo
Ford Transit
Bus Acessível
recebeu adaptação especial
desenvolvida
pela Cavenaghi, em conjunto com a Ford Brasil. Sua capacidade de transporte é de até dois cadeirantes, juntamente
com mais sete passageiros e um motorista. O acesso é
realizado pela traseira do veículo, por meio de uma plataforma elevatória. As cadeiras são posicionadas em um trilho
de ancoragem para fixação das rodas. Os cadeirantes ainda
contam com um exclusivo encosto de cabeça, com engate
rápido para ser acoplado nas manoplas das cadeiras de
rodas. Todos os equipamentos utilizados são homologados
internacionalmente. Apesar de existirem outros veículos na
categoria Van com soluções semelhantes, o Ford Transit Bus
foi atendeu com excelência ergonômica esse tipo de transporte. A Cavenaghi é líder no mercado brasileiro de adaptação
veicular para pessoas com mobilidade reduzida e completa,
em 2013, 45 anos de existência. A empresa distribui várias
marcas, nacionais e importadas, e possui homologações
junto às montadoras de veículos para adaptar os diversos
modelos de automóveis e utilitários.

Marcha Pela Paz - Marcha para Jesus 2013
Como acontece em todos
os anos, a Marcha teve sua
21ª edição no final de junho.
Milhares de pessoas compareceram ao evento, marcado por
animação, alegria e ordem, com
a caminhada do Metrô Luz até
a concentração, no Campo de
Marte, bairro de Santana, zona norte da capital paulista, onde foram
realizadas, durante todo o dia, programações de palco, shows de
música gospel etc. Muitas pessoas com deficiência (visual, auditiva,
física, intelectual e múltipla) participaram, havendo um esforço
por parte dos responsáveis para que houvesse a acessibilidade a
todos, como intérprete de libras, banheiros, transporte etc. Neste
ano, o acesso à imprensa na área da acessibilidade foi restrito.
Apesar de todo o empenho para a acessibilidade, observamos
que alguns itens podem ser melhorados e, dentre vários depoimentos, destacamos este: “a acessibilidade na marcha para os
cadeirantes não foi boa. O acesso para assistir às apresentações
do palco ficou num lugar muito ruim, atrás de uma máquina de
água, na lama, onde na primeira fileira não se enxergava nada.
Todos estavam reclamando do lugar ruim e apertado e para ir ao
banheiro, pois tinha que fazer malabarismo para sair. Sinceramente
foi um desrespeito conosco, falta de orientação”, disse Ana Paula
Santos, cadeirante presente no local.
Temos a certeza de que não houve má intenção dos responsáveis. Fica a dica, então, para estarem alertas nos próximos anos !
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