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A

o contrário do que eu pensava no final do ano passado – até relatei minha preocupação
no editorial do Anuário – o ano de 2014 começou agitado e muito movimentado no
mundo da pessoa com deficiência. Ou as pessoas estão correndo atrás porque perceberam o ano curto que teremos pela frente, ou se conscientizaram que Copa do Mundo é
coisa que só “enche barriga” dos nossos governantes e dos envolvidos no futebol, e para nós,
simples mortais, isso no fundo, no fundo, pouco importa e só nos atrapalha em nosso dia a dia.
E até isso estou achando esquisito e até gostando de ver e sentir: quase ninguém com quem
converso está preocupado, comentando ou ansioso com a Copa do Mundo no Brasil... pelo
contrário. Quem fala dela, fala com raiva ou decepcionado, indignado com o que estamos vendo
acontecer com o esbanjamento do dinheiro público sendo jogado fora em estádios enquanto
o povo morre de fome e sede no sertão, ou jogado como lixo em corredores de hospitais sem
atendimento digno. Isso é muito positivo, mostra uma maturidade do brasileiro, uma certa
conscientização, um sentido de civismo. Tomara que isso possa trazer algum resultado positivo
ainda este ano, afinal, teremos também para completar, eleições pela frente em 2014... oxalá
essa consciência real dos fatos possa se expressar nas urnas. Mas... há mais entre o céu e a Terra
e mais entre a consciência e as urnas do que a nossa vã filosofia pode imaginar... infelizmente.
Falando em consciência, quando a gente acha que ainda existe esperança, levamos um balde
de água fria na cabeça. Grande presidente do STF, Joaquim Barbosa... o paladino da justiça brasileira, pisou feio na bola no caso dos advogados cegos. Tudo bem que errar é humano, todos
nós estamos sujeitos a cometer nossas falhas e equívocos... até Joaquim Barbosa. Por que não
? E ele cometeu ! Você vai ver e entender, na página 24 dessa edição, em artigo escrito pela
colunista carioca e advogada cega, Deborah Prates, que o Barbosa, no início deste ano, chocou
o País, quando negou a ela o direito de peticionar por escrito – e não eletronicamente, afinal os
sites do judiciário não são acessíveis. Enfim, até eu que sou fã do trabalho dele, fiquei extremamente decepcionado com sua atitude... ser humano é ser humano, fazer o quê ? Tomara que
ele repense, reflita, e se desculpe com os cegos brasileiros, corrigindo a sua posição em público.
Outro fato que poderá ser visto nessa edição, tradicional ESPECIAL – O CARRO DO ANO para
PcD, que traz o resultado do Melhor Carro para pessoa com deficiência, eleito pelos nossos
leitores já há 16 anos, é que o mercado automobilístico teve um aquecimento recorde no segmento de vendas com isenção de impostos para PcD: aumento médio de 54,5% nas vendas !
Vamos ver como 2014 vai se comportar daqui para frente. Estamos só começando... o
Carnaval está chegando e a Reatech também. Ela é um grande termômetro para todos nós.
Nos vemos lá... até mais !!!

Na próxima edição vamos trazer uma matéria sobre acessibilidade na Flórida (EUA),
onde falaremos de como o assunto é tratado na Disney, nos centros de compras em
Orlando e na rica e bela Miami. Uma prova de que ainda temos muito que aprender e
percorrer. Aguardem !!!

twitter.com/revista_reacao

facebook.com/reacaorevista

“O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada; e é o escudo de todos os
que Nele confiam”...
Samuel 2 – 22:31
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Carlos Roberto Perl
Administrador de empresas e economista de formação, iniciou sua trajetória no segmento
trabalhando com a venda de automóveis com isenção de impostos para PcD. Desde então,
são mais de 30 anos de envolvimento e dedicação às pessoas com deficiência. Com participação
ativa em várias entidades, projetos e esferas de governo, com o tempo transformou a causa
em sua razão de viver, ao lado de sua esposa Clarice...

F

ilho da médica fisiatra Daisy Perl, hoje com 94 anos, uma
das duas primeiras formadas pela USP, e de um empresário do ramo de bicicletas, Carlos Roberto nunca tinha
tido interesse especial por medicina ou reabilitação até
que, ainda jovem, trabalhando como vendedor em uma
concessionária de automóveis da marca Chevrolet na capital paulista,
deparou-se com um cliente em cadeira de rodas. Como nenhum
colega se dispôs a atender o cadeirante, lá foi ele. A constatação de
que não entendia nada sobre o assunto, como as isenções de impostos a
que esses clientes já tinham direito
naquela época, fez com que ele entrasse nesse universo, pesquisando
e se inteirando sobre o tema. Foi
assim que surgiu dentro dele, um
sentimento até de revolta perante o
preconceito em relação às pessoas
com deficiência e a falta de conhecimento sobre seus direitos.
Daí para frente ele começou a trajetória que o levou a participar das
principais lutas do segmento
e fazer parte de diver-

sas entidades nas últimas três décadas. Hoje Perl é presidente do INIS
- Instituto Nacional de Inclusão Social das Pessoas com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, que deu origem ao projeto “Mães de Guarapiranga”, é também diretor de Relações Institucionais do Instituto Anjos
de Deus e presidente em segundo mandato do Núcleo 1 (Capital) do
Conselho Estadual dos Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado
de São Paulo (CEAPcd).
Carlos Perl trabalha junto ao poder legislativo para o aprimoramento
de leis ou sua regulamentação, cobrando que a legislação seja respeitada,
além de tentar mudar a cultura em relação aos direitos e deveres das
pessoas com deficiência. Dá consultorias em acessibilidade e orienta
vendas para o segmento. Foi por muito tempo membro da Comissão
dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/SP como convidado,
mesmo sem formação em Direito, pelo nível de conhecimento das leis
que dizem respeito às PcD. É também consultor técnico da Revista Reação há mais de 16 anos. Assim, dando segmento à série de entrevistas
com os articulistas que ajudaram a construir a história dessa publicação,
vamos conhecer um pouco mais de sua trajetória:
REVISTA REAÇÃO - Há quanto tempo você colabora com a
Revista Reação e qual a importância de sua participação no
projeto ?
Carlos Roberto Perl - Colaboro desde seu primeiro ano de sua existência, quando ela ainda se chamava Revista Nacional de Reabilitação.
Eu atuava no mercado automobilístico e, naquela época, transportes
públicos acessíveis eram um mero sonho e pouquíssimas pessoas
tinham informações sobre leis de isenções. Assim, pudemos através
da revista, chegar até as pessoas com deficiência com informações
para viabilizar a aquisição de seu meio próprio de transporte. Desde o
inicio da publicação, mantive um contato quase diário com o diretor/
editor Rodrigo Rosso, trocando ideias, sugerindo temas e trazendo novos colaboradores, nascendo aí uma grande amizade. Foi uma época
bastante difícil, pois não existia a Internet, as pesquisas eram feitas
na “raça”. Se hoje a maioria das concessionárias, de diversas marcas,
tem atendimento para pessoas com deficiência, o Rodrigo Rosso e eu
temos nossa parcela de “culpa” nesse avanço. As pessoas procuram
a revista não somente por seus artigos ou por causa de seu caderno
técnico, mas também porque se tornou um guia de produtos e serviços
para pessoas com deficiência pela própria credibilidade que conquistou
no decorrer desses quase 17 anos de existência.
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RR - Na década de 70, quando você
atuava como vendedor de automóveis,
como era a situação das pessoas com
deficiência e quais as principais mudanças que ocorreram até os dias de hoje ?
CRP - Era uma época em que o preconceito era muito grande e os poucos direitos
(Leis) eram totalmente ignorados e desrespeitados. Tivemos grandes ativistas naquela
época, que muito lutaram para que esses
direitos fossem respeitados e que novas leis
fossem criadas. Acessibilidade e mobilidade
urbana, simplesmente não existiam. Mas,
graças a esses verdadeiros heróis, a sociedade começou a se organizar: surgiram os
primeiros conselhos de direitos das pessoas
com deficiência compostos por pessoas com
e sem deficiência, trabalhando lado a lado
por sua inserção na sociedade. No começo
o termo usado era inserção, para só depois progredirmos para a inclusão. Existiam
poucas associações que atuavam nesse
segmento e poucos centros que faziam o
trabalho de reabilitação. Nos últimos anos,
temos andado a passos largos. Falo principalmente do Estado de São Paulo, onde
mais atuo. Um dos maiores fatores para
esse progresso é a Secretaria de Estado dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, que
tem como secretária a professora e Dra.
Linamara Baptistella, uma grande gestora. Ela é uma médica fisiatra conceituada
internacionalmente e, o que pouca gente
sabe, é que foi uma das primeiras pessoas
integrantes do CEAPcD, ou seja, também é
do movimento das pessoas com deficiência
desde o início.
RR - Você foi um verdadeiro autodidata
em consultar a legislação e trabalhar
para o segmento em setores como o automobilístico e a acessibilidade. Quais as
principais áreas em que atuou ?
CRP - Atuei na divulgação, através de todos

os meios possíveis, das isenções existentes
que, com o surgimento da Revista Reação,
tornou-se mais fácil. Naquela época, uns poucos tinham conhecimento delas, não existia
como eu já disse, a Internet... então tínhamos
de ler livros e também os Diários Oficiais – municipal, estadual e federal. Comecei atuando
junto com outras pessoas do movimento para
melhorar e expandir o que já existia nas leis, a
princípio, de isenções na compra de veículos
0Km, e trabalhar por suas prorrogações (as
leis de isenção de IPI e ICMS na compra de
veículos 0Km têm data de término e precisam
ser sempre prorrogadas de tempo em tempo
– como se as deficiências permanentes fossem deixar de existir). Formamos grupos de
trabalho para conseguir isenções para diversos outros produtos. Fiz parte de equipes que
trabalharam pela acessibilidade urbana das
pessoas com mobilidade reduzida – pela acessibilidade aos transportes – atuando tanto em
grupos de trabalho das normas da ABNT, como
sensibilizando os gestores públicos. Nunca foi
tarefa de uma pessoa só, mas de um conjunto
delas que atuavam na mesma causa que, em
virtude da dificuldade de comunicação, não
sabiam da existência uns dos outros. Atuei
na Comissão Permanente de Acessibilidade
do Município de São Paulo (CPA) desde sua
criação e por muitos anos. Apesar de não ser
advogado, fiz parte da Comissão dos Direitos
da Pessoa com Deficiência da OAB de São
Paulo por mais de 12 anos. Atuei também na

Comissão Censitária do IBGE do Estado de
São Paulo – Censo IBGE 2010. Acredito na
divulgação do conhecimento. Realizo palestras
pelo Brasil afora há mais de 20 anos. Presto
consultoria para empresas que desejam comercializar produtos para o segmento e aqui
vale um lembrete: a pessoa com deficiência
consome todo tipo de produto, mas quer e merece ser tratada com respeito e, isto quer dizer,
sem barreiras arquitetônicas ou atitudinais.
RR - Como tem sido seu trabalho na
presidência do Núcleo 1 do CEAPcd?
Quais são os principais objetivos do
Conselho ?
CRP - O grupo coordenador do Núcleo 1 –
capital do CEAPcD, do qual estou presidente
na minha segunda gestão, é um grupo de
pessoas que representa várias instituições ou
movimentos de/e para pessoas com deficiência, que atua no município de São Paulo, para
juntos trabalhar pela implantação de políticas
públicas existentes ou criar novas, sempre procurando as instituições governamentais para
mostrar e reivindicar as necessidades para a
inclusão. Procuramos trabalhar junto ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência,
que infelizmente não permite que entidades,
instituições ou pessoas sem deficiência façam
parte de seu quadro de conselheiros, mas sim
somente pessoas físicas com deficiência ou
representante legal. Desta forma, procuramos
somar com o conselho e cobrir esta lacuna.
RR - Qual é a atuação do INIS, entidade
que você preside ?
CRP - O INIS foi fundado por um grupo
de pessoas que já atuavam no segmento
nos mais diversos setores e viram que, juntas, teriam mais força para atingir o objetivo
comum. Procuramos também trazer as empresas que produzem equipamentos para
pessoas com deficiência para, em parceria,
apresentar o que elas necessitam. Atuamos
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em diversas frentes, tais como: OAB, ABNT,
Comissão Censitária do IBGE de 2010, Câmara Técnica Paulista do Trabalho da SRTE,
CONTRAN, DETRAN e CET (o primeiro cartão
de estacionamento nacional para pessoas
com deficiência, por exemplo, foi concedido à
minha esposa Clarice Kammer Perl, por uma
cobrança de implantação desta política pública pelo INIS, do qual ela também faz parte).
RR - E o Projeto Mães de Guarapiranga?
Como o grupo foi formado e com qual
propósito ?
CRP - O Projeto Mães de Guarapiranga nasceu de uma ideia da Clarice, que
já atuava comigo no INIS e no IAD. Apesar de atuarmos juntos nos mais diversos
setores do movimento das pessoas com
deficiência (saúde, educação e trabalho),
chegamos à constatação de que existe um
setor praticamente descoberto: O LAZER !
As pessoas com deficiência têm ocupações
como qualquer um de nós, nos dias úteis,
mas chega ao fim de semana, muitas delas
não têm opção de lazer, ficando confinadas
em casa, principalmente aqueles de baixa
renda. Minha esposa e eu moramos próximos ao Parque Ecológico Guarapiranga, na
represa de Guarapiranga, na zona sul do
município de São Paulo. Daí surgiu a ideia
de fomentarmos esse projeto no Parque da
Guarapiranga, voltado ao lazer, ao lúdico e
com oficinas de artesanato e educação ambiental. A cidade de São Paulo é considerada
uma selva de pedras, mas temos muitos
parques cheios de verde. Nesse projeto contamos com apoio do gestor do parque, Marco Lucena, e também com o coordenador
de Parques Urbanos da Secretária Estadual
do Meio Ambiente, Joaquim Hornink. Com
a ajuda dele, conseguimos expandir esse
projeto de inclusão social da pessoa com
deficiência para outros parques da cidade.
RR - Como funciona o projeto de Equitação Adaptada no Parque da Água
Branca, em São Paulo/SP, por exemplo ?
CRP - O Projeto está ainda em fase de
implantação. A Equitação Adaptada é uma
atividade que utiliza o cavalo como agente promotor de ganhos físicos, psicológicos, educacionais e sociais, onde todas as
ações de atendimento são acompanhadas

Trouxe-me de volta o vigor e entusiasmo da
juventude, além de seus conhecimentos de
geógrafa que, junto com minha experiência
de anos de atuação nesse segmento – mais
de 3 décadas – e sendo eu administrador,
formamos uma dupla de considerável força.
Isso junto trouxe nova inspiração a essa
luta pela inclusão, na defesa dos direitos e
deveres das pessoas com deficiência, trabalhando juntos na base desse movimento.
por uma equipe multiprofissional, com especialistas nas áreas de saúde, educação e
equitação. Busca-se, para as pessoas com
deficiência, uma melhor qualidade de vida
no desenvolvimento biopsicossocial e uma
melhor adaptação ao seu meio. O Centro
de Equitação Adaptada, por meio da prática
equestre, atende pessoas com deficiência
com o objetivo de lhes proporcionar uma
melhor adaptação frente a problemas físicos,
emocionais, de aprendizagem ou sociais,
enfrentados diariamente. Os profissionais
são agentes facilitadores para que o cavalo desperte um conjunto de emoções no
praticante. Trabalhando de forma bastante
peculiar e sensível na busca do fortalecimento da consciência de “poder”, que muitas vezes se encontra adormecida por sua
deficiência. O praticante participa de suas
atividades interagindo com o animal, logo
nos primeiros contatos, na montaria propriamente dita e no manuseio final, promovendo
novas formas de socialização, autoconfiança
e autoestima.
RR - Você é casado há poucos anos
com Clarice, que teve lesão medular,
e atuam juntos em vários projetos. O
casamento reforçou sua participação
nessa luta ?
CRP - Apesar da gravidade da lesão de
minha esposa Clarice (C4 e C5 - ou seja ela
quebrou o pescoço) as sequelas são muito
pequenas. Costumamos brincar que ela é a
tetraplégica que não deu certo (e ela já foi
tetraplégica). Tanto, que quando a conheci
– durante uma feira Reacess, realizada em
Florianópolis/SC - perguntei o que a levou a
atuar nesse segmento, pois não tinha notado a sua deficiência. Clarice é uma grande
companheira e parceira, uma verdadeira
cúmplice, além de ser um grande amor.

RR - Depois de tantos anos de atuação,
de ter participado de tantas mudanças,
quais são os objetivos que você ainda
quer atingir ?
CRP - Muita coisa ainda tem de ser feita.
Há grandes pessoas trabalhando, pessoas
com ou sem deficiência – todo mundo junto
e misturado. Temos uma das mais completas
legislações para pessoas com deficiência
do mundo. Possuímos a Convenção dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, que
tem status de emenda Constitucional em
nosso País. Precisamos que essas leis sejam
respeitadas. Precisamos quebrar a grande
barreira atitudinal. A sociedade precisa criar
a cultura da inclusão, com respeito e não
como um favor. Todo mundo tem a ganhar
com uma sociedade inclusiva. O Desenho
Universal atende a todos: crianças, idosos,
mulheres grávidas, pessoas com deficiência
e com mobilidade reduzida, permanente ou
temporária.
RR - E para os leitores da Reação, que
acompanham a tantos anos o seu trabalho, qual mensagem você gostaria
de deixar ?
CRP - Temos ainda um longo caminho
a trilhar para que os direitos das pessoas
com deficiência sejam implantados na sua
plenitude, e que a verdadeira inclusão seja
alcançada. Somente com a união chegaremos lá. A UNIÃO FAZ A FORÇA !!! Somos
todos igualmente importantes. Um copo de
água se enche gota por gota, precisamos
de todas as gotas, não podemos desanimar.
Gostaria de deixar aqui a frase de Bertold
Brecht: “Há homens que lutam um dia e são
bons, há outros que lutam um ano e são
melhores, há os que lutam muitos anos e
são muito bons. Mas há os que lutam toda
a vida... e estes são imprescindíveis”.
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O

por Romeu Kazumi Sassaki

Capacitismo, incapacitismo
e deficientismo na
contramão da inclusão

s conceitos ‘capacitismo’, ‘incapacitismo’ e ‘deficientismo’, respectivamente do inglês ‘ableism’ (ou
‘ablism’), ‘handicapism’ e ‘disablism’, surgiram muito
tempo atrás.
Foi no tempo em que a sociedade designava
as pessoas com deficiência como ‘os inválidos’, ‘os incapacitados’
ou ‘os incapazes’ (termos que mais tarde foram substituídos por
‘os deficientes’) e as pessoas sem deficiência como ‘os normais’.
A partir de 1976, quando a Assembleia Geral da ONU designou
o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes,
o mundo passou a acrescentar a palavra ‘pessoas’ antes de ‘deficientes’ (portanto, ‘as pessoas deficientes’) ou antes de ‘normais’
(portanto, ‘as pessoas normais’, depois substituída por ‘pessoas
não deficientes’ ou ‘pessoas sem deficiência’).
Os conceitos ‘ableism’, ‘handicapism’ e ‘disablism’ foram construídos com os seguintes componentes vocabulares: ‘able’ (o
capaz), ‘handicapped’ (o incapacitado ou o incapaz) e ‘disabled’
(o deficiente), além do sufixo ‘ism’ (doutrina, sistema, teoria, tendência, corrente etc., com sentido pejorativo).
Em consequência, a tradução destas três palavras para a língua
portuguesa deveria seguir as terminologias da época, resultando
em: ‘capacitismo’ = ‘ableism’; ‘incapacitismo’ = ‘handicapism’;
‘deficientismo’ = ‘disablism’. Hoje, na era do termo ‘pessoas com
deficiência’, fica complicado traduzir aquelas palavras tão antigas
e tão cheia de percepções equivocadas.
Os conceitos ‘capacitismo’, ‘incapacitismo’ e ‘deficientismo’
tinham e têm basicamente o mesmo significado, ou seja, ‘discriminação ou um conjunto de crenças pejorativas contra pessoas
com deficiência’. Mas, a diferença entre estas três palavras está
no foco apontado por quem pratica a tal discriminação, a saber:
1. O capacitismo está focalizado nas supostas ‘capacidades das
pessoas sem deficiência’ como referência para mostrar as supostas
‘limitações das pessoas com deficiência’. No capacitismo, a ênfase
é colocada nas supostas ‘pessoas capazes’, as quais constituem a
maioria da população e são supostamente consideradas ‘normais’.
2. Inversamente, o incapacitismo ou deficientismo está focalizado nas supostas ‘limitações das pessoas com deficiência’ como
referência para mostrar as supostas ‘capacidades das pessoas sem
deficiência’. No incapacitismo ou deficientismo, a ênfase é colocada
na suposta ‘anormalidade’ das pessoas com deficiência, as quais
constituem uma minoria populacional.
Do capacitismo e do incapacitismo ou deficientismo decorrem
atitudes expressas sob três formas: modelo médico da deficiência,
paradigma da integração e termos considerados politicamente
corretos.
Estas três formas aparecem explicitamente em leis, políticas

públicas, mídias, literaturas e também em serviços e programas.
Seguem-se as explicações sobre o modelo médico da deficiência
(em contraposição ao modelo social da deficiência), o paradigma
da integração (contrapondo-se ao paradigma da inclusão) e a terminologia politicamente correta (em contraposição à terminologia
tecnicamente apropriada).

MODELOS DA DEFICIÊNCIA
1. Modelo médico. Aqui, a deficiência é tida como o principal
fator responsável pela não participação (não aceitação) de pessoas
com deficiência nos sistemas comuns da sociedade. A deficiência é
considerada um fator negativo, errado, indesejável, que precisaria ser
eliminado ou, pelo menos, reduzido a fim de que a pessoa com deficiência possa fazer parte da sociedade. Para tanto, a sociedade usa
o critério de triagem diagnóstica, que separa pessoas com deficiência
em elegíveis e não elegíveis à participação nos sistemas comuns
(educação, trabalho etc.). O modelo médico da deficiência gerou
o paradigma da integração e a terminologia politicamente correta.
2. Modelo social. O principal fator responsável pela não participação (não aceitação) de pessoas com deficiência na sociedade é
constituído por barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais,
metodológicas, instrumentais, programáticas e naturais, existentes na
sociedade. A deficiência é apenas um dos atributos da diversidade
humana. Ela não é necessariamente negativa, errada ou indesejável. Este modelo gerou o paradigma da inclusão e a terminologia
tecnicamente apropriada, os quais vieram a ser incorporados na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pela
ONU em 2006.

PARADIGMAS DA SOCIEDADE
1. Integração. A sociedade aceita receber apenas as pessoas com
deficiência comprovadamente capazes de participar em igualdade
de condições com as demais pessoas (isto é, a maioria da população), superando ou contornando as barreiras nela existentes. Portanto, o processo deste paradigma é seletivo, separando as pessoas
com deficiência em: super-heróis e coitadinhos. As pessoas com
deficiência passam pelo crivo da triagem diagnóstica, que determina
quais estão preparadas para entrar nos sistemas comuns e quais
deverão permanecer em sistemas separados. Este paradigma seguiu o modelo médico da deficiência e frequentemente seguiu a
terminologia politicamente correta.
2. Inclusão. Todas as barreiras da sociedade são eliminadas ou,
pelo menos, reduzidas, para que todas as pessoas com ou sem
deficiência possam participar plenamente em todos os sistemas
sociais comuns. Portanto, o processo deste paradigma não é seletivo
e não utiliza critérios de seleção ou elegibilidade. Ele é acolhedor e
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coluna especial
includente, não impondo pré-condições para o acesso à sociedade
e a permanência nela. Este paradigma segue o modelo social da
deficiência e frequentemente segue a terminologia tecnicamente
apropriada.

TERMINOLOGIA
1. Politicamente correta. Consideram-se politicamente corretas,
as palavras e expressões construídas com base no eufemismo.
Exemplos: pessoas com capacidades diferenciadas, pessoas dEficientes, pessoas portadoras de diversidade funcional, pessoas
especiais, alunos com necessidades especiais. No bojo destes e
outros termos, encontram-se as visões capacitista e incapacitista
ou deficientista. Outros exemplos: escola especial, classe especial,
oficinas protegidas de trabalho, clubes especiais, Esta terminologia
segue o modelo médico da deficiência e o paradigma da integração.
2. Tecnicamente apropriada. Consideram-se tecnicamente apropriadas as palavras e expressões construídas com base no protagonismo e no empoderamento das pessoas. Exemplos: trabalhadores
com deficiência física, crianças com deficiência intelectual, líderes
com deficiência auditiva, alunos com deficiência psicossocial. Outros
exemplos: independência e autonomia, participação plena e efetiva
na sociedade, acesso aos sistemas sociais comuns, tecnologias assistivas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, liberdades
fundamentais, diversidade humana, equiparação de oportunidades,
equiparação de condições, formatos acessíveis de informação e
comunicação, expressão de vontade e opinião, inclusão plena,
mercado aberto de trabalho, políticas e medidas apropriadas. A
terminologia apropriada segue o modelo social da deficiência e o
paradigma da inclusão.

CONCLUSÃO
Estamos no século 21, em plena era da inclusão. Seria de se
esperar que os conceitos ‘capacitismo’ e ‘incapacitismo’ ou ‘deficientismo’ já tivessem sido banidos do nosso vocabulário e das nossas
práticas sociais (leis, políticas públicas, serviços, programas etc.).
Mas, não. Eles continuam orientando e inspirando diversos atores
sociais a aprovarem práticas sociais que, mesmo alegando cumprir
a Convenção da ONU, procuram atender pessoas com deficiência
em recintos separados, exclusivos, especializados — esquivando-se
do maior desafio defendido por inclusivistas com e sem deficiência:
a adequação dos sistemas sociais comuns, transformando-os de tal
maneira que todas as pessoas, quaisquer que sejam suas características, necessidades e habilidades, possam exercer ativamente a
sua cidadania junto às demais pessoas na sociedade geral.
Este é o desafio a ser enfrentado com urgência por todas as
sociedades que desejam ser inclusivas.

Romeu Kazumi Sassaki é consultor e autor
de livros de inclusão social
E-mail: romeukf@uol.com.br

notas
Eleições: cegos terão mais facilidade
O TSE providenciará um
novo recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. O software
de votação das urnas eletrônicas contará com um sinal
sonoro com a indicação do
número escolhido pelo eleitor que necessitar da tecnologia. Com a mudança, as máquinas
estarão aptas a liberar o áudio aos eleitores possibilitando
maior autonomia para a escolha do candidato. De acordo
com nota divulgada pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, a decisão foi tomada no fim do ano
passado, após solicitação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
do Estado de São Paulo. A modificação das urnas está a cargo
da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE.

Imóveis residenciais podem ser
adaptados com recursos do BB
Projetos arquitetônicos,
reforma e material de
construção com o objetivo
de adaptação de imóvel
residencial, também podem ser financiados pela
linha de crédito do Banco
do Brasil destinada à acessibilidade. Usada para financiamento de bens e serviços de tecnologia assistiva para
pessoas com deficiência, a linha recebeu os novos itens
com a Portaria Interministerial Nº 604, de 24/12/2013. O
valor máximo de financiamento de cada item é limitado a R$
15 mil para projetos arquitetônicos, R$ 10 mil para serviços
de mão de obra e R$ 15 mil para material de construção.
Para os itens relacionados à adaptação de imóvel, será
necessária a apresentação de documentação diferenciada
e documento modelo de regularidade da obra, conforme
disponível na Instrução Normativa 560. A portaria inclui
ainda cadeira elevadora para domicílios, cadeira de rodas
anfíbia, cadeira de roda escaladora, coletes ortopédicos,
cama hospitalar, entre outros. Também houve redução
das taxas de juros. Os clientes com renda de até 5 salários
mínimos e que antes conseguiam empréstimos com taxa
de 0,57% ao mês, atualmente pagam 0,41%, uma queda
de 7% para 5% ao ano. Para as pessoas com renda entre
5 de 10 salários, a redução foi de 0,64 ao mês para 0,45%.
Uma baixa de 8% para 5,5% ao ano.
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associações

Experiência própria ajuda
a recuperar vidas

A

história da AGADEF - Associação Grupo de Apoio para
Dependentes de Drogas e
Familiares tem muito a ver
com a trajetória de seu fundador e atual diretor presidente, Henrique
Soriano Lacerda. Baleado aos 14 anos na
porta de um bar, ficou paraplégico. O pai
bebia muito e o irmão usava drogas. Ele
começou a experimentar maconha, depois
álcool e cocaína, sem aceitar a nova condição física.
Dois anos depois de estar em uma cadeira de rodas, o irmão foi assassinado, aos 23 anos. A morte dele gerou muito
sofrimento e um mergulho ainda mais profundo nas drogas,
principalmente no crack. Henrique chegou até a traficar e por
duas vezes quase morreu por overdose. “Tentei me matar duas
vezes. É muito difícil dizer tudo isso, porque era como se eu
estivesse num horrível pesadelo e nunca fosse acordar. Vivi
mais de 10 anos usando drogas diariamente”, lembra Lacerda.
A vida dele começou a mudar em 1994, quando conheceu
um grupo de evangélicos. Parou de usar drogas e teve ideia de
abrir uma entidade que pudesse ajudar outras pessoas com os
mesmos problemas. Morador do município de Osasco/SP há
mais de 40 anos, Lacerda só tem o Ensino Fundamental, mas
pretende terminar os estudos e fazer uma faculdade de Serviço
Social ou Direito.
Com muita luta, o trabalho da AGADEF, entidade que fundou
em 1996, nasceu com um estatuto que definia várias frentes:

apoio a famílias carentes, distribuição de
alimentos e roupas, projetos educacionais
e atividades esportivas, apoio a mães solteiras, e a jovens e adultos usuários de
drogas e álcool.
Lacerda alugou uma casa que funciona
como um escritório de atendimento, ou
casa de triagem. Em caso de necessidade
de tratamento, o interessado é encaminhado a uma chácara, com toda infraestrutura, na cidade de Cotia/SP, bem próximo da capital paulista.
A AGADEF tem uma diretoria composta por 11 pessoas, todas
voluntárias, e no momento não tem nenhum apoio governamental. “Atendemos em média 60 pessoas por mês, tanto para
encaminhamento de tratamento, como para apoio social”, explica
o presidente. A entidade vive exclusivamente de doações e de
patrocinadores.
O presidente observa que, em todos esses
anos que trabalha na
área, tem crescido “assustadoramente” o envolvimento das pessoas com
deficiência com álcool e
drogas, principalmente
o crack. “De acordo com
nosso relatório de atividades do ano de 2013, internamos para tratamento
na Comunidade Terapêutica, aproximadamente 46
pessoas. Deste total, cerca
de 15% foram pessoas com deficiência”, conta.
“Dois casos me chamaram a atenção, dois internos, como
chamamos os atendidos cadeirantes usuários de crack. Fiquei
bastante preocupado, porque descobri que os CAPS e os Órgãos
de Saúde não têm nenhuma ação específica para atender esse
público. Muitas clínicas particulares e também diversas comunidades terapêuticas, das que eu conheço, não têm condições
de atender pessoas com deficiência. Para quem não sabe, esses
espaços estão localizados em áreas rurais, são chácaras e sítios,
locais já construídos há tempos, muitos sem nenhuma condição
de acessibilidade”, explica Lacerda.

associações

Já pensou em sair por aí de
Renault novinho? Aqui na
Grand Brasil você pode!

Devido às dificuldades financeiras, atualmente alguns
projetos da AGADEF estão parados. O atendimento é feito
apenas para os dependentes e familiares que procuram internação. Para os que quiserem colaborar, as doações podem
ser feitas junto ao Banco Itaú, Agência 1272, Conta Corrente
Nº 49361-8.
Os contatos da AGADEF são: henriquesoriano@superig.
com.br ou pelos telefone: (11) 3696-3509 e (11) 4148-5506

ATENDIMENTO A NÃO
CONDUTORES COM
ISENÇÃO TOTAL

ASSESSORIA PARA A
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
PARA OBTENÇÃO DE ISENÇÃO
DE IMPOSTOS
CONSULTE NOSSAS
CONDIÇÕES
COMERCIAIS

PARCERIAS COM
CLÍNICAS MÉDICAS
CREDENCIADAS PELO
DETRAN

ATENDIMENTO
DOMICILIAR.
PLANTÃO AOS
SÁBADOS

PARCEIROS
ESPECIALIZADOS EM
ADAPTAÇÃO VEÍCULAR

FLUENCE Dynamique1
2.0 16V 2014

DUSTER Dynamique2
2.0 16V Flex 2014

• Ar-condicionado
• Direção Hidráulica
• Trio Elétrico
• Rodas de Liga Leve
• Freios ABS
• Airbag Duplo
• Computador de Borda
• Sensor de Chuva e Crepuscular
• Comando do Rádio e Celular no Volante

• Rodas de Liga Leve
• Sensor de Ré
• Rack de Teto
• Farol de Neblina
• Direção Hidráulica
• Comando do Rádio e Atendimento
Telefônico no Volante

a partir de

R$ 48.356,00

a partir de

R$ 48.132,00

à vista

Cinto de segurança salva vidas.

Segundo ele, para fazer uma adaptação de acordo com a RDC
29 – normatização definida pela Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) – os custos são altos e muitas não teriam
condições de arcar com as despesas. “Na Comunidade Terapêutica AGADEF, eu tive que construir várias rampas de acesso
para que pudesse ter total liberdade de me locomover dentro
do centro de tratamento e atingir outros locais quando preciso.
Os monitores também me ajudam”, conta.
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à vista

Av. São Miguel, 630
11

2681.3200

ZONA LESTE

AUTOSHOPPING TATUAPÉ
Av. Aricanduva, 5.555

Radial Leste X Visconde de Itaboraí, 85

11

11

2723.8000

2227.6000

SÃO MIGUEL
Av. São Miguel, 8.874
11

2030.2010

ZONA SUL

IBIRAPUERA ITAIM
Av. Ibirapuera, 2.480

Av. Clodomiro Amazonas, 1.000

11

11

5097.2700

3018.3000

ZONA NORTE

BRAZ LEME
Av. Braz Leme, 371
11

3855.3000

VILA GUILHERME
(Próx. a Ponte da Vila Guilherme)
11

2900.3000

1) Fluence Dynamique 2.0 / 16V 2013/2014 , pintura sólida. A partir de R$ 48.356,00 à vista. 2) Duster Dynamique 2.0 /16 V FLEX 2014/2014, pintura sólida. A partir de R$ 48.132,00 à vista. Preços com isenções de IPI e ICMS. Crédito sujeito à
aprovação. Promoção válida até o dia 28 de Fevereiro de 2014. A Grand Brasil Renault reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.
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Concessionárias

PENHA
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informe publicitário

Fiorella: o elevador projetado
especificadamente para as pessoas
ção e possui sistemas segurança de vanguarda.
Com o controle remoto ou com o cabo a
fio, podem-se executar todas as funções com
extrema simplicidade e levantar até 360 Kg
em total segurança.

Girar...... que bom !

Com o F-Twister, a base giratória opcional, o elevador Fiorella pode girar 90° para
dentro ou para fora do veículo. Essa função
facilita o acesso ao vão de carga, serve como
prática saída de emergência, e facilita a fixação das cadeiras ao retratores. F-Twister é
o preferido pelos taxistas, mas as famílias
também adoram !

F-Twister em Ambulâncias e Vans

Em 1992, o engenheiro da Alfa Romeo, Paolo Caiati, pediu para o amigo,
Licio Focaccia, projetar para ele, paraplégico há vários anos, um elevador robusto
e suficientemente – compacto para ser
instalado numa porta lateral do veículo
Volkswagen T3.
Começa assim a história desse elevador
que já deu a volta ao mundo ! Foi vendido
em mais de 40 países desde a Europa,
Estados Unidos, Arábia, Japão e Austrália e
agora, também, no Brasil.

Segurança, design e
ergonomia... Uma Flor !

Licio Focaccia, que trabalhava na oficina
do pai desde 1954, sempre demonstrou
uma verdadeira paixão pelo design e ergonomia e este produto não podia ser diferente. Superar os limites do automóvel: este
era e é o lema da família Focaccia.
O bem sucedido trabalho e design inicial
do Licio com o elevador, ao longo dos anos,
graças ao continuo trabalho de pesquisa e a
utilização de novos materiais e tecnologias,
ganha melhorias constantes até se tornar o
elevador mono-braço que, a nível mundial,
mais se adapta aos veículos compactos.
Nos anos seguintes, o elevador ganha também um nome: Fiorella ! O nome vem da
palavra italiana “Fiore”... que significa “Flor”
! Isso porque o elevador é leve, forte e
bonito como uma flor !

Transportar pessoas

A alta tecnologia aplicada, os materiais de
vanguarda utilizados, a extrema facilidade no
uso, os aprimorados sistemas de segurança, o
design elegante e gracioso tornam o Fiorella o
preferido pelas famílias e pelas associações de
pessoas com deficiência pelo mundo.
Transportar pessoas não é o mesmo que
transportar carga. Elas também merecem beleza e não somente um produto seguro e
confiável. Por isso que Licio, desde o começo,
pensou no perfeito estilo italiano em algo estético, elegante, além de eficiente e seguro. E
Fiorella tem essa missão !

Uma plataforma integrada ao
veículo

As pessoas com mobilidade reduzida precisam cada vez mais se integrar à vida da própria família ou da comunidade. Veículos leves
e pequenos são usados cada vez mais pelas
famílias, na maioria dos países, para transportar
as pessoas em suas atividades diárias – seja
trabalhar, estudar, lazer ou para ir ao médico. E
Fiorella, por ser um elevador compacto e mono-braço, se adapta bem, seja em portas traseiras
ou laterais, integrando-se bem ao veículo.

Seguro, estético e simples de
usar

A nossa maior preocupação é com a segurança, por isso Fiorella é testado para executar
15.000 ciclos sem necessidade de manuten-

Único produto no mercado com este opcional, o elevador Fiorella pode ser adaptado
nas portas laterais das Vans e Ambulâncias
sem obstruir o acesso à porta principal, podendo ser utilizado somente nas ocasiões
exigidas. Essa possibilidade permite dotar
Vans executivas ou ambulâncias com plataforma para cadeirantes e rebater a plataforma atrás da cadeira do passageiro no
momento que não for utilizada, permitindo
o completo e irrestrito acesso ao veículo.

Investir em segurança e
durabilidade

O ditado popular lembra que o barato sai
caro ! Anos de pesquisas, materiais excelentes, ergonomia, estética italiana e segurança
total fazem do elevador Fiorella um elevador
“Padrão Fifa” (como se diz ultimamente no
Brasil), lembrando as recentes reivindicações
populares. Esses valores agregados justificam o investimento num produto de excelência, duradouro e de alta confiabilidade.
Nosso design, nosso empenho, e a nossa
tecnologia de vanguarda, têm como finalidade oferecer aos brasileiros um produto
de excelência !
Riccardo Focaccia é
CEO da Focaccia Group,
neto do fundador
e apaixonado pelo
desafio da inovação
tecnológica e do
design.

F-TWISTER
Um dispositivo inteligente!

F-TWISTER
é uma base giratória opcional projetada para o elevador Fiorella.
Graças a este inteligente dispositivo é possível girar o teu Fiorella para dentro ou para fora
do veículo.
Este acessório foi projetado para os Taxista e para as Associações mas se tornou o opcional
mais querido das famílias também.

Aproveite todo o espaço ao teu redor!

www.focacciagroup.com.br
contato@focaccia.net

Rua Najla Carone Goedert, 27 Passa Vinte - Sala 916
CEP. 88.132-150 Palhoça – SC
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trabalho

por Tatiana Rolim

Igualdade para nós no
mercado de trabalho !

2

014: ano de muito calor e temperatura fervente em pleno
dia. Tão fervente quanto à inquietação que persiste em
diversos debates sobre como estaríamos, enquanto pessoas
com deficiência, no mercado de trabalho hoje sem a Lei
de Cotas validada em 1991.
Vale a repetitividade do tema sobre a inclusão de profissionais com
deficiência no mercado de trabalho, sabendo-se que sempre é válida a
oportunidade de apresentar números que se tornem expressivos sobre
a realidade da inclusão.
De acordo com o boletim do CAGED, em um dos observatórios
apresentados, há a evidencia de um dado interessante sobre a quantidade ofertada de vagas destinadas á profissionais com deficiência em
São Paulo, no último quadrimestre de 2010, conforme temos abaixo:

Fonte: http://www3.mte.gov.br/observatorio/indicadores_boletim_03.pdf.

De lá pra cá, posso dizer que venho, de fato, percebendo que
há um grande número de vagas destinadas a profissionais com
deficiência, afinal, hoje, tenho uma consultoria focada no tema da
empregabilidade para eles. Certamente, este aumento muito se deve
em decorrência da importante atuação e eficiência dos fiscais dos
Ministérios do Trabalho de cada região – que fiscalizam, notificam e
autuam conforme os trâmites esperados. Infelizmente, acredito que
sem o poder da Lei Nº 8213/91 nada disto teria acontecido e estaríamos estacionados em possíveis números meramente imaginários – e
até arrisco que o quadro ilustrativo não passaria disto:

Tudo isso porque somos o reflexo de uma cultura que só
funciona na medida da Lei, da penalidade, da multa ! Se considerarmos o primeiro quadro, ainda que estes números mostrem a grande

trabalho
possibilidade de oportunidade de inclusão destes trabalhadores, saberíamos que há ainda uma grande resistência para adequação dos postos
de trabalho, instalação e disponibilização de recursos de tecnologia
assistiva ou aplicativos gratuitos. As empresas se recusam a contratar
pessoas com outros tipos de deficiência que não seja o padrão, que eu,
Tatiana Rolim, defini há pouco como o “perfil que algumas empresas
disputam a tapas” para fecharem as vagas requisitadas, parafraseando
a sigla de PcD, popularmente “Pessoa com Deficiência”, em PDL “Perfil de Deficiência Leve”. Resumindo: são aquelas que não menos
merecedoras das cotas, enquadram-se por apresentarem discreta, ou
discretíssima, alteração. Por exemplo, há alguns casos específicos de
MFC (Má formação Congênita) e escolioses acentuadas, monoculares
conforme definido na súmula específica que tratou do caso e validou
como cotista para alguns Estados.
De sol a sol, de tempo em tempo, quando a crença de
um mundo melhor para uma inclusão que contemple todos os tipos
de deficiência parece diminuir, constatamos, pelas lutas persistentes,
cases de sucesso, de verdadeira inclusão, não só pela margem da lei,
pela imposição legal, pela fiscalização, mas por uma ação com fins
de responsabilidade, de compromisso e de respeito com o próximo,
reconhecendo, sobretudo, que deficiência não é escolha, é uma condição multifatorial. Pessoas com deficiência nascem assim ou ficam
sob essa condição a todo instante, como foi há pouco com a notícia
da atleta Lais Souza que foi acometida por um grave acidente em
treinos para disputa em sua modalidade de esqui. Assim, os números
da empregabilidade só tendem a abrir portas quando a consciência,
o conhecimento e reconhecimento quebrarem o preconceito sobre

as potencialidades das pessoas com deficiência. Tão logo poderemos
sonhar em ver resultados satisfatórios com a oportunidade de igualdade
para pessoas como nós !

Que este quadro em breve represente com números reais o princípio
da igualdade de oportunidade em Todos os Estados, em Toda a Nação !
Fontes:
www.trinclusao.com.br
http://www3.mte.gov.br/observatorio/indicadores_boletim_03.pdf

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”.

facebook.com/grandbrasil

PLANOS ESPECIAIS
DE FINANCIAMENTO
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PARCEIROS
ESPECIALIZADOS EM
ADAPTAÇÃO VEICULAR

CLÍNICAS MÉDICAS
CREDENCIADAS
PELO DETRAN

@grandbrasil

ASSESSORIA
COMPLETA PARA
ISENÇÃO DE IMPOSTOS

ATENDIMENTO
DOMICILIAR

ATENDIMENTO A NÃO
CONDUTORES COM
ISENÇÃO TOTAL

HB20 Confort Plus
1.6 Automático 2014.
• Ar-Condicionado
• Direção Hidráulica
• Trio Elétrico
• Câmbio Automático
• Airbag
• Freios ABS com EBD
• Áudio com Bluetooth.

R$

36.558,69

HMB | GRAND BRASIL

1
Consulte condições.

Av. Marquês de São Vicente, nº 1.139
Barra Funda - São Paulo

Tel: (11) 3123-8300

Respeite os limites de velocidade.

a partir de:

R$

38.822,13

Av. Emílio Ribas, nº 1.302
Gopouva - Guarulhos - SP

2

Tel: (11) 2087-7800

1) HB20 Confort Plus 1.6 Automático 2014/2014 pintura sólida, opcionais de série. A partir de R$ 36.558,69 à vista. 2) HB20S Confort Plus 1.6
AUTOMÁTICO 2014/2014, pintura sólida, opcionais de série. A partir de R$ 38.822,13 à vista. Crédito sujeito à aprovação. Promoção válida até a
data da publicação. A Grand Brasil reserva-se no direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Fotos meramente ilustrativas.
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a partir de:

HB20S Confort Plus 1.6 Automático 2014.
• Ar-Condicionado
• Direção Hidráulica
• Trio Elétrico
• Câmbio Automático
• Airbag
• Freios ABS com EBD
• Áudio com Bluetooth.
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olhar inclusivo

por Marta Gil

Políticas Públicas: segunda etapa da Luta

O

início do ano nos estimula a traçar planos
de ação. Extraindo a
essência dos balanços feitos em dezembro, na esteira do Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, constato mais uma vez que há
conquistas da maior importância, que
ainda se tem muito a fazer e que, principalmente, estas mesmas conquistas
estão sendo seriamente ameaçadas
– exatamente em decorrência de sua
importância.
As ameaças se fazem sentir, com
maior intensidade, nos campos da Educação e do Trabalho – e não por acaso,
pois estes são cruciais para a Inclusão
e, consequentemente, para o exercício
da cidadania.
O que fazer para enfrentar as
ameaças e consolidar as conquistas?
Federico Mayor, ex-diretor da UNESCO,

Um livro para ler com um sorriso no rosto e os ouvidos
bem atentos para um universo sonoro que nos rodeia.

Lançamento em Março. Saiba mais em:

dá a primeira indicação ao
destacar a relação entre
Informação, Consciência e
Ação: “para sermos conscientes, temos de estar
informados; para nos envolvermos, temos de ser
conscientes”.
O Dr. Roberto Wanderley Nogueira, Juiz
Federal, professor universitário da UNICAP-Recife e da Faculdade de Direito da UFPE
– Universidade Federal de Pernambuco, que tem deficiência
física, destaca mais dois pontos importantes: a necessidade de
“materializar” as conquistas em políticas públicas associadas às
leis e a urgência do cumprimento destas pelo Poder Judiciário:
“quem tem de proceder de forma a elevar o sistema ao patamar das igualdades e da inserção efetiva de todos são os seus
idealizadores e construtores que não podem, enquanto não
conseguirem essa meta, exigir dos demais que se adaptem. O
Poder Judiciário confunde inclusão com integração, discussão
antiga e já superada na área da Inclusão Social que os Magistrados nem sonham que tenha existido”.
Outros ativistas, profissionais e estudiosos também concordam com os pontos acima citados. É hora, pois, de nos inserirmos efetivamente nos espaços de construção das políticas
públicas – esta é a
segunda etapa, após
a elaboração e aprovação das leis. Em
ano de eleições, a
concretização de políticas públicas deve
constar nas plataformas de candidatos.
Vamos acompanhá-las e fazer pressão
para que as leis se
concretizem !

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

22

direito

por Geraldo Nogueira

Espírito Satânico

A

o ver o vídeo da
pastora Maria
Luisa Piraquive,
líder da Igreja de
Deus Ministério
de Jesus Cristo
Internacional, veio-me um sentimento de desânimo ao perceber
como ainda tem pessoas que não
entendem nada sobre o humano e
se dizem representantes de Deus.
Estes sentimentos de decepção
são justificados na frustração de
se ver esvaziarem anos de trabalho em prol de inclusão social das
pessoas com deficiência. Trabalho
que vem tendo sucesso, pois é
visível a mudança de consciência
social em torno das questões que
envolvem a deficiência.
Fiz um esforço danado para entender e acreditar que
estava lendo as palavras de uma pastora. Por exemplo,
quando ela diz: “(...) vamos dizer que um irmão muito
dedicado e usado pelo Senhor na igreja, infelizmente
sofreu um acidente e perdeu um membro de seu corpo. A partir desse ponto, ele não pode pregar. Isto, por
causa da consciência. Quero dizer, as pessoas vão dizer
que não gostam disso [deficiência] e não irão retornar a
igreja. Outros dirão que é por causa da estética. Isso se
chama consciência”. (*)
Discriminar alguém ou determinado segmento social
por condição de uma diferença humana nunca é válido.
Esse tipo de atitude ofende a toda humanidade e coloca
em risco o ser humano, pois que todo holocausto vivido
pela humanidade iniciou num processo discriminatório a
um segmento. A palavra “consciência”, usada pela pastora
como justificativa para não permitir um pregador com
deficiência, está vazia de sentido dentro do contexto
abordado por ela. O sentido que permeia a expressão
“consciência”, dentro de sua narrativa, é o medo da perda
dos fieis (dizimistas) e o recado é claro: de que qualquer
pessoa, por sua iniciativa, deverá agir para discriminar
pessoas com deficiência. Isto lembra-nos do período de
higienização social.
Vejam este outro trecho da fala da pastora: “Em outros países, apreciam que o pregador seja um deficiente
ou inválido. Eu acho que esses países devem respeitar

as nossas leis como uma igreja... As
pessoas com deficiência processam e
diz que tem direito a pregar. Ao fazer
isso, Deus os punirá e tirará da igreja.” E reforçando seus argumentos, a
pastora diz que em seu espaço esse
problema não vai acontecer porque
a igreja “é dirigida pelo Espírito Santo
e um só Deus que governa”.
Afirmar que as pessoas com deficiência que têm participação ativa
em uma congregação religiosa é
um problema, e que isso não vai
acontecer na sua igreja, é de uma
arrogância inaceitável porque mostra desconhecimento sobre o tema
e desrespeito as leis. Também lhe
falta sensibilidade para com as diferenças, principalmente quando
assume os conceitos de “perfeito”
e “imperfeito” – os quais não são aplicáveis ao humano.
Outra fala da pastora inaceitável é quando ameaça com
um deus vingativo, que irá castigar a pessoa com deficiência que ao menos pretender subir ao púlpito. Talvez
a pastora, Maria Luisa, também tenha suas prevenções
quanto à raça negra e aos homossexuais, pois é possível que essas diferenças humanas também não sejam
aceitas pelo espírito do deus que ela afirma dirigir sua
igreja. Talvez seja mesmo que sua congregação esteja
sendo dirigida por um demônio preconceituoso, capaz
de discriminar e afastar principalmente aqueles com
menor poder econômico.
A fala da pastora estava à disposição no link abaixo, mas
ao que parece, foi tirada do ar:
http://www.deficientefisico.com/pastora-causa-indignacao-ao-defender-que-amputados-ou-deficientes-fisicos-sejam-proibidos-de-pregar/

Geraldo Nogueira é Advogado, cadeirante
e Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB-RJ).
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por Deborah Prates

Vitória da nossa convenção... será ?

C

omo advogada, lia vagarosamente o Regimento Interno
do Conselho Nacional de
Justiça em busca de algum
procedimento que me devolvesse a profissão retirada pelo próprio
CNJ. Com uma Resolução, o CNJ obrigou,
numa data cruel, que todos os advogados
somente poderiam entrar com petições
através do peticionamento eletrônico.
Conversava, em voz alta, comigo mesma: - Mas como o faria, sendo os sites do
Poder Judiciário inacessíveis aos advogados cegos ? Como comparar em oportunidades um advogado enxergante com um
cego, não tendo sido os sites construídos
de acordo com os padrões internacionais
de acessibilidade para Web ? Como os
meus leitores de tela poderiam ler uma
página em branco ? Como os integrantes
do CNJ puderam ser tão insensíveis e tratar
duas situações distintas de forma igual ?
Qual a saída ? Achei !
Fiquei feliz por ter encontrado a modalidade “reclamação” no Regimento, principalmente por ser de competência do
presidente da Casa, no caso o ministro
Joaquim Barbosa. Tolamente imaginei que,
sendo “Barbosa” integrante dos grupos
sociais vulneráveis – pessoa negra – que,

como contavam vários de seus depoimentos na mídia, já havia sentido a dor do
preconceito e consequente discriminação,
saberia entender que a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência
era imperativa em seu Artigo 9, quanto à
garantia da acessibilidade nos sites.
Requeri, em caráter de urgência, que
fosse deferido um pedido liminar para
garantir que eu continuasse a apresentar
as minhas petições em papel “ATÉ QUE”
os sites ficassem como ordenava a nossa
Convenção. Também encontrei um dispositivo que dava fundamento para que,
em situações peculiares, as notificações,
dando conta do andamento do processo,
pudessem ser feitas via postal, valendo
dizer, pelos Correios. Não tive dúvidas em
requerer esse benefício !
Nossa, como demorava a resposta
quanto ao pedido “liminar” ! Passei a
telefonar insistentemente à presidência
do gabinete do Ministro presidente na
esperança de alguma resposta positiva.
Passados os dias, num habitual telefonema, ouvi – estupefata – que a decisão já
havia saído fazia algum tempo e – o que
é pior: que eu já havia sido notificada pelo
site ! Inacreditável como o CNJ tripudiou
em cima das pessoas com deficiência.

Após muitas súplicas, alcancei que uma
alma boa enviasse para o meu e-mail o
inteiro teor da fatídica decisão. Paralisei
ao ler que a fundamentação de “Barbosa”
para a negativa do pedido antecipatório se
calcava no argumento de não haver na petição inicial a demonstração de prejuízo/
dano irreparável ou de difícil reparação que
justificasse o pleito. Ordenou, por fim, que
eu deveria continuar pedindo/implorando
ajuda a terceiros para exercer a advocacia.
Perdia a profissão, alimentos, dignidade
da pessoa humana... As lágrimas, contra a
minha vontade, rolavam ao constatar que
enquanto os militares descansavam em
“berço esplêndido” pós-cruenta ditadura,
estávamos permitindo que os ministros/
juízes do Poder Judiciário nos embalassem
numa “democracia autoritária” ! E agora,
Deborah Prates ?
Quantos direitos LÍQUIDOS e CERTOS
flagrantemente aviltados pelo presidente
do CNJ... De que nos valia uma Emenda
Constitucional sem qualquer credibilidade
no mais alto escalão do Poder Judiciário ?
E os DIREITOS HUMANOS solenemente
ignorados...? Tantos sonhos e a esperança
perecia. Quanta humilhação diante de um
Brasil petrificado com os desmandos do
Ministro Joaquim Barbosa !

Com meus olhos cegos via, nitidamente, como eram diferentes os verbetes DIREITO E JUSTIÇA. Vivenciei, na
pele, que nem mesmo a imperatividade
da lei me valeu, bem como que a JUSTIÇA, intrinsecamente ligada a ética e
a solidariedade serviram para alguma
coisa. Um Ministro sem DIREITO e sem
JUSTIÇA ! Vazio dos mais elementares
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princípios da vida em sociedade. Que ser humano seria
aquele ?
Imaginei uma reconsideração da desumana e ilegal decisão.
“Barbosa” em férias em Paris ! Tratei de solicitar uma audiência ao presidente interino, no caso, o Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski. Cumpridas as regras, na noite de 28 de
janeiro último, recebi a boa nova através de um telefonema do
gabinete dele, informando que eu deveria estar no STF no dia
30, às 15h30. Que droga... novamente chorei ! Sentia o peso
de advogar em causa própria.
No dia 29, estava em pânico, já que não conseguia passagem
aérea compatível com o horário e outras necessidades mais.
Esperanças reabertas, lutava contra o relógio... quanta emoção
! Lá pelas doze badaladas fui, exausta, para cama. Sabia que o
dia 30 seria implacável.
Minha filha, Jimmy (meu cão guia e companheiro) e eu, ao
desembarcarmos do táxi, ouvimos: “a senhora já está sendo
esperada no gabinete do Ministro Lewandowski. Siga por ali”.
Providenciadas as identificações de praxe, subimos ao gabinete,
onde já estávamos sendo aguardados com tratamento VIP. Tão
diferente dos maus tratos recebidos do Ministro Barbosa.
O Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski nos recebeu
antes da hora determinada. Confesso que, ao apertar a mão de
Lewandowski, me emocionei e, de novo, chorei – desta vez por
uma afetividade agradável. Rapidamente restabeleci as emoções/
controle, já que não dispunha de tempo a perder. Poxa vida,
pessoa com deficiência sendo recebida pelo presidente – em
exercício – da Corte maior do Brasil ! Maravilha sermos vistos de

igual para igual... Num flash, quantos filmes foram destacados
pelos meus neurônios... Guerra e paz !
Como habitual, Jimmy Prates, inicialmente, roubou a cena. Foi
bem festivo o Ministro ter dito para que eu o soltasse no interior
do gabinete fechado. Óbvio que atendi e Jimmy se comportou
dentro do treinamento. Meu “pessocão” fez 8 anos em 03 de
fevereiro e se encontra inteirão !
Lewandowski, é claro, deu o tom da audiência e a conversa
fluiu com o maior interesse nas acessibilidades e Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao sair, amadureci o tema e resolvi desistir do procedimento administrativo
que tramitava junto ao CNJ sem, contudo, abrir mão dos meus
direitos constitucionais rasgados, sem dó nem piedade, pelo
Ministro Joaquim Barbosa. Quanta diferença no exercício da magistratura entre os dois julgadores ! “Barbosa” um “tecnumano”;
já Lewandowski, um Ministro de DIREITO e JUSTIÇA ! Quantas
lições a vida nos dá no viver diário...
No dia 31 de janeiro, pedindo ajuda à OAB/RJ, protocolei a
petição desistindo da reclamação junto ao CNJ e, seguidamente,
protocolei ação de mandado de segurança com pedido liminar
que me assegurasse o direito a igualdade de oportunidade com
meus pares enxergantes até que os sites estivessem conforme
normas do Consórcio W3C. Nessa noite, conferimos a decisão
positiva. A liminar havia sido DEFERIDA como requerido ! Foi
difícil crer ! Ora, mas que droga. Às vezes não creio por ser ruim
demais, já outras não creio por ser bom em exagero... Difícil é
a mente humana.
Revelo que a energia que me moveu nesse tormentoso
tempo até o acalento de Lewandowski foi emanada por todos os
brasileiros que, através das redes sociais, gritaram junto comigo
por JUSTIÇA ! Fiz bons amigos, que alimentarei eternamente. A
amizade é bem sem preço, nem etiqueta de grife. No dia 03
de fevereiro fomos recebidos com muito carinho e admiração
pelo presidente da OAB/RJ, Dr. Felipe Santa Cruz, que com os
demais advogados seguirão comigo até o final da batalha. Tantos
“obrigadas” aos amigos de caminhada !
O sabor da vitória ainda é parcial, tratando-se apenas de
uma liminar, estando sujeita às turbulências durante o curso da
ação. Muita água passará debaixo da nossa ponte até o final da
história. Haja coração, porque trabalho não faltará.
Certo mesmo é o pensamento de Albert Einsten: “Tornou-se
chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa
humanidade”.
Deborah Prates é cega, advogada, dele-

gada da Comissão de Direitos Humanos
e OAB Mulher da OAB/RJ, além de apresentadora/coordenadora do programa
“Acessibilidade em Foco”, na rádio Contraponto (RJ). Desenvolve o blog: http://
deborahpratesinclui.blogspot.com.br/
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Atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Inverno

P

ela primeira vez na história,
o Brasil terá dois representantes na competição que
será realizada em Sochi, na
Rússia, entre os dias 7 e 16
de março. Na modalidade de snowboarder
será André Cintra, e no esqui o nosso
representante será Fernando Aranha.
Cintra garantiu a vaga com a 18ª posição no ranking mundial (os 32 primeiros
se classificaram). Já Fernando Aranha confirmou a participação por um convite do
Comitê Paralímpico Internacional (IPC na
sigla em inglês) ao Brasil. O País foi contemplado pelo IPC para que o paradesporto na neve seja mais difundido na região.

O convite foi direcionado à modalidade
cross country.
A participação dos dois atletas foi possível graças à uma parceria entre o Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve
(CBDN). “Em 2012, recebemos o primeiro
contato do CPB para iniciar o desenvolvimento dos esportes de neve paralímpicos
no Brasil. Poucas semanas depois, o André
Cintra estava no Campeonato Brasileiro de
Snowboard, no Chile, evento em que se
tornou o 1º campeão brasileiro de snowboard paralímpico. Assim iniciou-se a parceria entre CBDN e CPB na cogestão das
modalidades adaptadas de neve”, lembra
Pedro Cavazzoni, superintendente técnico
da CBDN.
Para Cavazzoni: “trata-se do País fincando sua bandeira em um novo território,
após entrar para o grupo das maiores potências paralímpicas no mundo. Por toda
a história envolvida e, claro, pelas metas
de performance que traçamos para nossos

atletas, acreditamos que essa será uma
edição memorável do evento para o Brasil
e o brasileiro”.
Fernando Aranha é paulistano, nascido
em 1978, e apresenta sequela de pólio
(a Revista Reação já trouxe matéria sobre ele na edição de março/abril 2013).
Começou a praticar basquete em cadeira
de rodas e passou a outras modalidades,
como corrida, ciclismo e triatlon. Para ele,
o convite para participar da competição
representa “portas abertas para uma nação que em território nacional não possui
neve, mas que é capaz de ter atletas de
nível em todos os tipos de modalidades”.
Aranha acredita que o pioneirismo faz

esporte
sorte, o que também faz parte da disputa”, conta.
André Cintra também é paulistano, e nascido em 1979. Aos 18
anos, sofreu um acidente de moto e teve que amputar a perna
direita um pouco acima do joelho. Há quatro anos, interessou-se
pelo snowboard e resolveu tentar se aventurar no esporte. Apesar
de ter praticado surf e skate antes de perder a perna, teve dificuldades no início da modalidade na neve. Equilibrar-se utilizando
uma prótese era muito difícil. Em uma viagem aos Estados Unidos,
ficou sabendo que existia uma prótese apropriada para a prática
do esporte. Com o equipamento certo e as técnicas melhoradas,
começou a competir entre 2009 e 2010.

parte do processo. “Somos os primeiros de muitos que certamente aparecerão e se identificarão com as modalidades de
inverno”, afirma. Ele diz que o convite foi para o País e não
especificamente para ele, mas que se sentiu frente a uma oportunidade muito interessante e que, por isso, se empenhou em
fazer os índices mínimos para se sentir mais merecedor da vaga.
As expectativas de desempenho, apesar do treinamento, são
modestas: “vou certamente fazer o meu melhor, mas entendo
que o trabalho que as nações, com maior tradição no esporte,
vêm fazendo há muito tempo faz diferença. Ficaria muito satisfeito em ficar entre os 15 primeiros, mas para isso, tenho certeza
que o esforço terá que ser muito grande, além de contar com
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lição de vida

Nelson Ned: o pequeno gigante
deixa saudades...

C

om uma sólida carreira, inclusive internacional, interrompida por um AVC - Acidente
Vascular Cerebral em 2003,
o cantor e compositor Nelson
Ned d’Ávila Pinto morreu no dia 5 de janeiro de 2014, em um hospital de Cotia/SP,
onde estava internado com pneumonia,
problemas respiratórios e de bexiga.
Nascido em Ubá/MG em 2 de março
de 1947, era o único dos sete irmãos da
família que tinha displasia espondiloepifisária. Já seus três filhos, um homem e
duas mulheres, também manifestaram o
nanismo.
Em uma entrevista à imprensa, Ned
declarou que ser anão, era apenas uma
característica física, como a cor da pele ou
dos olhos. “Minha mãe fazia questão de
mostrar que eu não tinha diferença nenhuma. Minha avó até quis que eu estudasse
em casa para não ser motivo de chacota,
mas eu cresci como uma criança comum.
Não pedi para ser desse jeito. Mas sou
um anão... assim como o Pelé é negro.
É somente um detalhe”, afirmava Nelson
Ned com orgulho.
Com apenas 4 anos de idade ele participou do programa “A Hora do Guri”, na

Rádio Educadora Trabalhista de Ubá e
ganhou o 1º lugar. A carreira mesmo começou em Belo Horizonte/MG, para onde
a família se mudou. Trabalhou em uma
fábrica de chocolates e começou a cantar
em rádios e na tevê. A próxima mudança
foi para o Rio de Janeiro/RJ.
Sua primeira gravação, em 1960, foi a
música “Eu Sonhei que Tu Estavas tão Linda”, de Lamartine Babo e Francisco Matoso.
Porém, seu maior sucesso é a canção “Tudo
Passará”, de 1969, de sua autoria, e que
teve mais de 40 regravações. Na década
de 70, tornou-se frequentador assíduo do
então badalado Programa do Chacrinha.
Entre seus hits, estão também “Tamanho não é Documento”, “Não Tenho Culpa
de Ser Triste”, “Caprichoso”, “Será, Será”
e “Se eu Pudesse Conversar com Deus”.

Outros cantores também interpretaram
suas canções, como Agnaldo Timóteo, Antônio Marcos e Moacyr Franco. Em 1996,
lançou sua biografia: “O Pequeno Gigante
da Canção”, fazendo referência ao fato de
medir apenas 1,12 m.
Ned, classificado de romântico e até
“brega” por muitos aqui no Brasil, teve
uma sólida carreira internacional. Com
45 milhões de cópias de discos vendidos
em todo o mundo, foi o primeiro latino-americano a vender um milhão de discos
no mercado dos Estados Unidos, onde se
apresentou junto do espanhol Julio Iglesias
e do americano Tony Bennett, lotando
três vezes o Carnegie Hall, em Nova York.
Lá também cantou no famoso Madison
Square Garden.
Fez apresentações ainda em países
como: México, Colômbia, Argentina, Espanha, Portugal, Angola e Moçambique,
entre outros. Ele dizia que, no exterior,
sentia-se tratado com respeito e pouco
preconceito. Aqui, afirmava que foi estigmatizado por ser um anão e “que fazia do
amor um sofrimento musical”.
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Com incontáveis aventuras amorosas, acabou entrando em
uma fase muito difícil, em que drogas e álcool tomaram conta
de sua vida. Segundo familiares, ele chegava a beber até um
litro de uísque por dia. Em uma entrevista à TV Record em 2011,
Ned contou que se deixou levar pela embriaguez do sucesso.
“Muita cocaína, muita champanhe Dom Pérignon, muita mulherada. Comprei muitos carros... Lavei a égua com xampu e creme
rinse”, afirmou o cantor. Com todos esses exageros exacerbados,
ele perdeu toda sua fortuna acumulada e sua carreira entrou
em declínio, até que mudou de vida. Tornou-se evangélico na
década de 90, passando a interpretar, com sucesso, músicas
gospel, também em português e espanhol.
A nova trajetória ia bem até que o AVC o tornou totalmente
dependente da família. Perdeu a visão de um olho e precisava
se locomover com a ajuda de uma cadeira de rodas, além de
enfrentar diabetes, hipertensão arterial e o diagnóstico de Mal
de Alzheimer em fase inicial. Logo antes de morrer, estava em
uma casa de repouso. O tio Milton de Abreu d’Ávila resume a
vida de Nelson Ned: “Ele sempre enfrentou e superou todos os
obstáculos. Minha irmã dizia uma coisa importante, que ia criar
o filho para o mundo e não um mundo para o filho”. Nelson
Ned foi cremado em São Paulo/SP.
Fica aqui a homenagem da Revista Reação a esse verdadeiro gigante, não só da voz e da canção. Nelson Ned venceu

com seu talento, o preconceito em uma época onde nem se
sonhava falar em igualdade ou inclusão. O talento desse anão
brasileiro “cantou” mais alto e fez dele um artista respeitado e
reconhecido em todo o mundo... mais no mundo do que em
seu próprio País, infelizmente. O Brasil precisa aprender a dar
valor aos talentos que tem... sejam essas pessoas com ou sem
deficiência. Se a vida que Nelson Ned levou pode não servir de
exemplo pelos seus devaneios e exageros, por tudo que perdeu
pelo envolvimento com o álcool e as drogas, por outro lado, ele
foi e sempre será sim um exemplo de vida, pela sua vitória e por
tudo que conquistou. Foi um vitorioso, um gênio em sua arte,
um anão no tamanho e um gigante no talento !

Movimentação de pacientes
e pessoas com deficiência
O sistema Guldmann de elevadores de teto é difenciado:
• Está sempre pronto para uso, parando
e carregando em qualquer lugar
• Fácil de entender e usar
• Ampla variedade de módulos
• Velocidade e capacidade ajustáveis

Combinar um elevado grau de conforto
para os pacientes, com o máximo
de assistência ao cuidador, sempre
foi prioridade para Guldmann. Com o
sistema GH3 aprimoramos ainda mais
esses conceitos.

Representante Exclusivo no Brasil

RJ: 21 2121-1300 - rj@strattner.com.br
SP: 11 2185-2300 - sp@strattner.com.br
www.strattner.com.br
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sexualidade

por Fabiano Puhlmann

Lidando com a deficiência,
os afetos e a sexualidade

A

pessoa que sofre um acidente, trauma ou doença
e tem como sequela destes eventos uma incapacidade física, ou problemas
variados de locomoção e sensibilidade, é
genericamente chamada de pessoa com
deficiência física.
Todo aquele que tem uma deficiência
deve buscar o maior grau possível de autonomia nas atividades que realiza. Elevados
graus de dependência somente são tolerados no período de internação hospitalar.
Como ficarão sua sensibilidade, seus
movimentos e seu grau de autonomia ?
Estas incógnitas levam o indivíduo a altos
graus de ansiedade e frustração, com estados variados de agressividade e depressão,
pois não é nada fácil ansiar por respostas
que ninguém ao certo tem.
Não é hora de fazer luto, porque a pessoa ainda não sabe o que perdeu e o que
pode recuperar. A melhor forma de lidar
com esta fase é tentar manter o corpo e
a mente saudáveis através de um bom
programa de Reabilitação: não se pode
ficar parado, deve-se fazer fisioterapia respiratória, alongamento conduzido, terapia
ocupacional para trabalhar o controle de
tronco e readquirir habilidades para autonomia na higiene, alimentação e vestuário. O tônus muscular pode ser mantido
com estimulação mio-elétrica e algumas
práticas, como a meditação. Exercícios de
controle mental podem ser usados para
restabelecer o contato profundo com o
corpo via sistema nervoso autônomo.
É muito comum que a pessoa busque respostas na dimensão espiritual e
religiosa: desde que se mantenha serena,
confiante, mas com os pés no chão, este
contato com o divino pode ser bastante
benéfico.
Dependendo da vontade ou necessidade, a pessoa deve procurar retomar suas

rotinas: estudar, trabalhar, passear, encontrar amigos. Tudo será feito de forma gradual, usando de ajudas técnicas e apoios
sempre que necessário. Somente depois
de muito lutar pela recuperação plena, a
própria pessoa vai obtendo noção de seus
limites atuais, de suas sequelas definitivas,
de suas perdas irrecuperáveis e da necessidade de se despedir do passado.
Com o tempo e a autonomia readquirida, a pessoa vai se tornando mais capaz
de valorizar suas pequenas e grandes conquistas, assim como também reconhecer
o apoio da família e da sociedade.

Reabilitação física, inclusão
profissional, educacional e
afetivo-sexual
Viver a vida com intensidade, vontade e
a certeza de que se pode sempre progredir... Saber que as limitações físicas chegarão para todos, mais cedo ou mais tarde,
na maturidade. O importante é a atenção
para não deixar os sonhos engavetados,
não esquecer de ter seus propósitos de
vida e sentir como todos ajudam quem
não desiste de se superar continuamente.
O olhar das pessoas reflete o seu,
você espelha no outro sua autoimagem.

Se estiver com pena de si próprio, será
tratado como um coitado, um perdedor,
um derrotado. A superação contínua dos
desafios diários cria uma aura de vencedor
que cativa. Imagine como é positivo para
o olhar coletivo e social ver uma pessoa
com deficiência conseguindo redefinir
seus objetivos, saindo pelas ruas para ir
atrás de seus sonhos ? Vivemos hoje em
um mundo mais livre, com menos preconceitos, repleto de informações. Estamos
numa época em que já existe maior consciência dos direitos humanos e algumas
facilidades para se viver melhor, mesmo
na situação de se ter alguma deficiência.
A melhor maneira dos familiares ajudarem seus filhos com deficiência é favorecendo sua autonomia e independência,
incentivando sua inclusão educacional e
econômica. Quanto à sexualidade, é necessário procurar atendimento para as
necessidades especificas, onde podem
existir algum tipo de disfunção orgânica ou
houver transtornos de ordem emocional
que exija uma psicoterapia ou educação
sexual (seja individual, grupal ou de casal). Muitas vezes, um bom psicólogo, que
conheça bem a realidade da pessoa com
deficiência, ajudará muito nas dificuldades

sexualidade
para o sucesso nas amizades e parcerias. Já a extroversão pode
ser facilitadora para gerar aproximações, pois pode denotar que
a pessoa com deficiência não lida mal consigo mesma, está de
bem com a vida e mesmo com seu corpo, e isto ajuda a conquista porque demonstra autoestima e auto-confiança.
Nos casos de sofrimento emocional, recusa ou dificuldades
nos relacionamentos, o papel da psicoterapia é fundamental. É
o processo pelo qual a pessoa ampliará seu auto-conhecimento
e poderá desenvolver uma auto-imagem sólida, resultando num
ego mais fortalecido e numa auto-estima positiva.
íntimas e questões de natureza mais subjetiva, assim como na
melhoria da convivência social – em casos de timidez e retraimento, no sentimento de preconceito, ajustamento afetivo na
família e sociedade. As ações que estimulam a convivência em
grupo, através de atividades esportivas, musicais, teatrais e de
contato, também favorecerão o aflorar da “inteligência social”.
Com os ganhos de autonomia pessoal e independência
emocional, a pessoa conseguirá ter uma vida sexual saudável,
mas que dependerá muito, além de sua condição física, de sua
personalidade e de seu temperamento. Pessoas mais introvertidas e tímidas, apesar de terem seu charme, podem ter mais
dificuldades em manifestar e atrair o interesse ou a atenção de
pretendentes. Então, desenvolver atributos de simpatia, caprichar mais na comunicação e no diálogo e procurar se mostrar
interessante e atraente são elementos bastante fundamentais

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.
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mais eficiente

por Samara Del Monte

Transporte Adaptado:
Um Problema Sério !

F

im das férias, volta às aulas ! Volta às terapias ! E o problema com o transporte adaptado continua o mesmo !
São poucas as opções para as pessoas com deficiência.
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo (EMTU/SP) tem convênio com a Secretaria da
Educação do Estado a fim de ampliar a acessibilidade dos alunos
com deficiência das escolas estaduais, bem como daqueles atendidos pelas Entidades Assistenciais conveniadas com a Secretaria.
“O convênio, que tem o nome de LIGADO, atende pessoas com
limitações físicas, paralisia cerebral, autistas, pessoas com deficiências
visuais, auditivas e intelectuais”, explica Roberto Mendes, assessor
da EMTU.
Já o sistema “Atende”, serviço da São Paulo Transportes (SPTrans)
da prefeitura, leva para qualquer destino, dentro dos limites geográficos do município de São Paulo, e é destinado às pessoas com
deficiência que apresentem grandes restrições da mobilidade. Não
há limite de idade para utilizar o serviço, segundo a Assessoria de
Imprensa da SPTrans.
O transporte ambulatorial da Secretaria de Saúde
do Município de Diadema,
cidade do Grande ABCD,
região metropolitana de
São Paulo, leva a pessoa
com deficiência para consultas médicas, reabilitação, escolas e outros procedimentos necessários dentro e fora do
município. “Só que os acompanhantes têm que ir junto”, explica
Jair Rosa, diretor técnico.
Vendo assim, parece que todas as pessoas com deficiência estão
sendo atendidas no seu direito de ir e vir, porém a demanda está
crescendo e os problemas também. “As rotas de atendimento são
criadas de acordo com a demanda existente e, quando nos é enviado um pedido ou uma alteração, é necessário que a programação
do transporte obedeça alguns parâmetros, como itinerário, horário,
condição de transporte, lugar para acompanhante, tempo de viagem
e otimização dos atendimentos para que possamos atender a um número maior de usuários”, informa a Assessoria de Imprensa da SPTrans.
Esperamos que, um dia, todos que precisarem de um transporte adaptado possam ser atendidos e terem, assim, seu direito
garantido.
Samara Andresa Del Monte é
jornalista, idealizadora da Revista Mais
dEficiente, tem paralisia cerebral, é
cadeirante, se comunica com símbolos bliss
e escreve no computador usando capacete
com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com

notas
Centro de Tecnologia e Inclusão em SP
Começam a funcionar no
próximo mês de março, na
capital paulista, os primeiros
cursos do Centro de Tecnologia e Inclusão para pessoas
com deficiência. É o primeiro
do País e foi inaugurado em
dezembro passado, no Parque
Estadual das Fontes do Ipiranga - Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5. O local vai oferecer
orientação, aconselhamento profissional, atividades artísticas
para estimular a relação interpessoal, laboratório de imagem e
autocuidado, orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual além de oficinas de libras, braile e comunicação
alternativa. Em março serão ministradas oficinas de órtese e
prótese, manutenção e adaptação de cadeira de rodas, cuidadores, informática, orientação e mobilidade. Todas as atividades
são gratuitas e voltadas para pessoas com deficiência, cuidadores e familiares, além de profissionais que trabalham com a
questão da deficiência e de recursos humanos. O Centro será
gerido pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina (SPDM) e contará com 53 profissionais. É composto
por 4 casas e um teatro com capacidade para 50 pessoas, no
total de 1.000 m² de área construída, abrigando 30 ambientes.

São Paulo terá delegacia especializada para PcD
A primeira delegacia
do gênero no Brasil foi
criada na capital paulista por decreto do
governo do Estado em
janeiro, com previsão
para início de funcionamento em 45 dias. A
unidade será instalada
no Departamento de Polícia Judiciária da Capital, o DECAP,
localizado na região central de São Paulo/SP. Entre suas atribuições, estão os serviços de prevenção e repressão de crimes
contra a pessoa com deficiência, recebimento, concentração
e difusão de dados, denúncias de crimes e atos de violência.
A delegacia vai contar com um Centro de Serviços de Apoio,
composto por uma equipe multidisciplinar, que identifica o
tipo de atendimento a ser prestado. A ideia é centralizar o
atendimento  nesse local, mas os demais distritos policiais
continuarão registrando esse tipo de ocorrência. O decreto
prevê, ainda, a futura instalação de delegacias especializadas
em outras regiões de São Paulo.

evento

Fotos Osiris Bernardino
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REATECH 2014 vem com novo nome !!!

O

Centro de Exposições
Imigrantes, na capital
paulista, abrirá as portas, de 10 a 13 de abril,
para a 13ª edição da
REATECH. Este ano,
o nome oficial mudou e agora é: “Feira
Internacional de Reabilitação, Inclusão,
Acessibilidade e Esporte Adaptado”, no
lugar do tradicional “Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e
Acessibilidade”.
A diretora da mostra,
Malu Sevieri, explica
a mudança: “estamos
acompanhando um
grande crescimento no
setor do esporte adap-

tado, com novas modalidades e empresas investindo em produtos e atletas,
vamos dar uma especial atenção a esse
movimento. Esporte e vida saudável são
segmentos que a feira apoia e incentiva
e, como em todos os anos, teremos área
esportiva gratuita para que os visitantes
pratiquem e muitas vezes ‘experimentem’ diferentes modalidades”.
Todas as edições possuem um tema
geral. O deste ano é “Levante Nossa
Bandeira”, refletindo a própria proposta do evento que sempre “levanta a
bandeira” da acessibilidade e inclusão.
“Queremos ser objetivos no discurso de
que não há desculpas para um lugar não
ser acessível. As leis já existem no Brasil.
A cada dia chegam novas tecnologias

ou já são produzidas localmente, por
que existem ainda locais não acessíveis ? Queremos que cada visitante da
REATECH saia com novos conceitos e
ideias, a fim de difundir por onde passe
depois. Por isso escolhemos o tema”,
afirma a diretora.
Segundo a diretora, a edição 2014
contará com 300 expositores, em área
de 35 mil m², reunindo agências de
emprego, automóveis adaptados, instituições financeiras, fabricantes de
cadeiras de rodas, departamentos de
recursos humanos, indústrias farmacêuticas, aparelhos auditivos, equipamentos
especiais, materiais hospitalares, higiene
pessoal, próteses e órteses, terapias alternativas, turismo e lazer. “São espera-

evento

das mais de 50 mil pessoas nos quatro dias de feira”, afirma
a organização do evento.
Será a primeira REATECH depois que o Pavilhão Imigrantes
mudou de administração, em agosto de 2013. Por conta disso,
como a nova gestão começou há pouco tempo, não haverá
grandes mudanças para esta edição, mas o Grupo Cipa Fiera
Milano, que organiza a REATECH, espera novidades para 2015,
já que há um projeto de reforma moderno e ambicioso que
será feito por etapas e que contemplará as condições físicas de
acessibilidade.
“Estamos na expectativa das reformas que virão para receber nossos visitantes com muito mais conforto”, garante Malu.

A planta deste ano será bem parecida com a de 2013, com a
mesma quantidade de banheiros. A própria organização da feira
fará as adaptações no Pavilhão para suprir a demanda, como
em edições anteriores.

Atrações
Este ano é esperado um grupo maior de expositores internacionais de países como: Itália, Suíça, Venezuela, China, Taiwan
entre outros. “É sempre um grande esforço trazer esses expositores porque, uma vez que eles encontram distribuidores no Brasil,
não voltam e precisamos achar novos. Mas é um trabalho que
fazemos com bastante atenção, para trazer novidades em pro-
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ALGUMAS PALESTRAS
GRATUITAS
“SUPERANDO AS BARREIRAS EMOCIONAIS QUE DIFICULTAM A ACEITAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA”, dia 10/04, sexta-feira,
de 15h às 16h, na Sala 1, com o palestrante Fabiano Puhlmann, psicólogo do
Instituto Paradigma, em São Paulo/SP, e
articulista da Revista Reação.
dutos ao nosso mercado”, conta a diretora.
A feira oferecerá aos visitantes um palco com shows e desfiles, também como
é tradição, haverá a arena de equoterapia, área externa com test-drive de carros
adaptados, e também a quadra esportiva.
Para as pessoas cegas sem acompanhantes, haverá, como em todas as edições,
monitores especializados que poderão ser
solicitados na entrada do evento.
Um outro ponto de destaque, que
sempre provoca muito interesse, é a parte
teórica do encontro com seus seminários,
cursos e palestras. Entre os destaques estão
algumas palestras gratuitas. Veja no quadro.

Expandindo horizontes
A REATECH já se expandiu para outros países, adaptando o projeto para os
mercados locais. Em 2013, por exemplo,
a edição de Singapura contou com um
Congresso Médico Internacional de Tecnologia em Técnicas de Reabilitação que
recebeu visitantes de mais de 60 países.

Na Itália, o foco foi o esporte: o encontro
teve a participação do Comitê Paralímpico
Italiano em sua organização, atraindo mais
de 2.000 congressistas.
Em dezembro passado, houve uma
edição na China, em Chendgu – cidade
industrial que passa por um processo de
reforma. Juntamente com o governo, a
feira levou fornecedores para vender materiais de infraestrutura, como piso/mapa
tátil e móveis acessíveis. Os planos são de
incluir novos países em 2014/15.
A própria diretora do evento, Malu Sevieri, está morando na Itália. Em 2011, o
Grupo Cipa, responsável pela organização
da REATECH, se uniu ao grupo Fiera Milano,
aliando o know-how internacional do grupo
italiano com a experiência conquistada na
América do Sul. “É um aprendizado profissional muito grande”, conta a diretora. “Parece que somos muito parecidos com os
italianos, mas na verdade, a cultura é muito
diferente e o modo de trabalhar também.
Eu sinto uma depressão generalizada por

“A INCLUSÃO DO PROFISSIONAL COM
DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO”, dia 11/04 de 18h às 19h, na Sala
1, com a palestrante Mara Di Maio, Consultora em Empregabilidade no Mercado
de Trabalho, da ABRIDEF.
“O SISTEMA BRAILLE NO CONTEXTO ESCOLAR: INICIATIVAS PARA
INCLUSÃO”, dia 13/04, domingo, de 10h30 às 13h30, na Sala 4.
Seu objetivo é possibilitar aos participantes o acesso às informações sobre cursos
de formação, livros, instrumentos, jogos e
materiais adaptados para a alfabetização
de crianças com deficiência visual (baixa visão ou cegueira). A palestrante será
Karina Imaniche - formada em Pedagogia, Psicopedagogia: Educação Especial e
Educação Inclusiva e Especialização em
Deficiência da Visão no Instituto Benjamin
Constant (IBC).

evento
para as empresas. Alí, no local, o momento é de construir uma
ligação emocional com o consumidor, gerando negócios futuros.
Há também a questão da empregabilidade, é muito importante
ao RH de todas as empresas estarem presentes para recolher
currículos”.
Da parte dos visitantes, não dá para esquecer a grande “praça de encontros” que é a feira, reunindo, todos os anos, não
só velhos amigos, mas sempre pessoas dispostas a abrir seus
horizontes. O credenciamento prévio, gratuito, já pode ser feito
em www.reatech.tmp.br.
causa da crise. Muitas empresas estão em processo de falência
e isso assusta as pessoas, mas de quando cheguei, em março
2013, até hoje, já houve uma evolução”, atesta.
Justamente por causa dessa situação, ela acredita que o caminho para a economia europeia é ir para o estrangeiro, não só
o Brasil, mas para países compradores nesse momento, como
Turquia, África do Sul e Ásia, em geral. Como essa trajetória
nem sempre é fácil, ela afirma que o grupo tem uma estrutura
preparada para ajudar essas empresas, gerando novos negócios
para elas e para grupos nacionais. “Meu trabalho é muito conectado ao Brasil, fico ‘indo e voltando’ diversas vezes e também
viajando a outros países onde temos projetos. Essa parte, acho
muito interessante. Um mix de países e culturas”, garante Malu.
Para finalizar,
recomenda
NH034865.pdf
1 ela
19/02/14
17:47a próxima feira de abril: “A REATECH é uma grande oportunidade e plataforma de negócios

SERVIÇO
REATECH - XIII Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão,
Acessibilidade e Esporte Adaptado
Entrada gratuita - Local: Centro de Exposições Imigrantes Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo/SP - Brasil
Dias: 10 e 11, das 13h às 21h • 12 e 13, das 10h às 19h
Transporte Gratuito - Estação do Metrô Jabaquara - Saída
de Vans na Rua Nelson Fernandes - N° 400

37

38

música e arte

por Celise Melo (Celelê)

Arte nas Feiras
de Reabilitação

O

lá, caríssimos leitores ! Vou
falar um pouco de algumas formas de arte nas
feiras de reabilitação. Já
me apresentei em vários
eventos do gênero e participo da Reatech, em São Paulo/SP, desde 2003. São
momentos muito especiais, pois nesses
grandes encontros temos a oportunidade
de trocar informações, conhecer pessoas
talentosas, ter contato com novos acessórios e equipamentos, além de levar para
casa lembranças de ótimas apresentações
artísticas. Sempre fico emocionada ao ver
excelentes pintores, desenhistas, músicos,
bailarinos, esportistas etc com tanta garra,
superando os limites que o corpo lhes
impõe. São verdadeiras lições de vida !
No ano de 2012, convidei os alunos
da ADID - Associação para o Desenvolvimento Integral do Down – SP, e a jovem
Yolanda Cattony (com deficiência visual)
para se apresentarem comigo na Reatech
no show “Celelê e Amigos”. Foi um grande
sucesso, todos estavam realizados, pois a
música os motiva.
A feira Reacess 2012, do Rio de Ja-

neiro/RJ, foi outra experiência maravilhosa.
Tive a honra de ser entrevistada pela simpaticíssima repórter Down Fernanda Honorato, da TV Brasil. Na questão, ela mostrou
sua ótima capacidade de comunicação. O
Fabinho Fernandes apresentou brilhantemente os eventos e conheci o cadeirante
Mauricio Monteiro, um músico talentoso.
Gravamos com violão e clarinete minha
canção “Igual a Você” e o vídeo está no
Youtube, no canal Celelê - Musicoterapia.
Já em 2013, apresentei-me com minha
aluna também Down, Daniella Lamim, e a
atriz Talili. Encenamos a peça teatral “Feitiço
na Floresta” e contamos com a participação animada do público. Considero essas
trocas uma das maiores riquezas da vida !
Nós, terapeutas, temos uma grande missão: com muita dedicação e amor ao próximo, podemos contribuir para melhorar a
autoestima e a qualidade de vida de todos.
Espero vocês para prestigiarem a Reatech 2014, visitarem também meu estande
e show “A Inclusão com Celelê e Convidados”, dia 13 de abril, às 14 horas, no palco
de eventos.
Abraços e até lá !

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, autora, educadora, musicoterapeuta e é sucesso de público e crítica.
Site: www.celeleeamigos.com.br
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br

nota
Pessoas com doenças raras
terão atendimento pelo SUS
A portaria que cria
a “Política Nacional de
Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras” no Sistema
Único de Saúde (SUS),
lançada no final de janeiro e assinada pelo,
então Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi publicada no Diário
Oficial da União pelo Ministério da Saúde
na primeira quinzena de fevereiro, mais especificamente no dia 12. A norma passa a
vigorar desde então, caracterizando o Brasil
como um dos poucos países detentores
dessa prática.
Com a ação, o SUS vai incorporar 15
novos exames de diagnóstico, credenciará
hospitais e instituições para atendimento
desses pacientes e organizará a rede para
tratamento de, aproximadamente, 8 mil doenças raras existentes. A sociedade civil e os
especialistas contribuíram para a construção
dessa Política Nacional.
Para estruturar a rede de atendimento aos
usuários, as enfermidades foram separadas
em quatro eixos, sendo os três primeiros de
origem genética: Eixo I - Anomalias Congênitas; Eixo II - Deficiência Intelectual/Cognitiva
e Eixo III - Doenças Metabólicas. O último,
de origem não genética, é Eixo IV - Doenças
Raras de Natureza não Genética, também
dividido em três subgrupos, que são: Infecciosas, Inflamatórias e Autoimunes. Para
cada grupo, haverá um conjunto de exames.
O Ministério da Saúde fará repasses de
recursos diferenciados para cada um dos
eixos, assim como financiará as equipes
especializadas e os serviços de referência
para o atendimento. De acordo com o Ministério, existem atualmente 240 serviços, que
diagnosticam e dão assistência no País. Com
a nova política, as instituições poderão se
credenciar ao SUS para receber verbas destinadas aos exames e às equipes atuantes no
tratamento dos pacientes. A Revista Reação
esteve presente na cerimônia de assinatura
da portaria, realizada em São Paulo/SP.
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Memorial da Inclusão:
exposição apresenta
recursos multissensoriais

Campanha para um turismo
mais acessível
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té 31 de março, o Memorial da Inclusão, no bairro da
Barra Funca, na capital paulista, apresenta a exposição:
“Sentir prá Ver: Gêneros da
Pintura na Pinacoteca de São Paulo”. São
14 reproduções fotográficas que podem
ser conhecidas também com a utilização
de recursos de acessibilidade, usados para
estimular e ampliar o conhecimento e a
apreciação da arte por meio de todos os
sentidos. Entre esses recursos, estão reproduções em relevo e maquetes táteis,
extratos sonoros (músicas da época em
que cada obra foi produzida e que poderão
ser conferidos com fone), jogos associativos
(poemas e caça-detalhes), além de legenda
com caracteres ampliados e em braile e
audiodescrição.
A seleção abrange obras brasileiras do
final do século XIX a meados do século XX
e ilustra os principais temas das artes plásticas: natureza morta, retrato, cenas, marinha,
paisagem rural, urbana e abstração. Cada

tema será representado por duas obras
que apresentam soluções e tratamentos
diferenciados, permitindo aos visitantes a
possibilidade de leituras comparativas.
Os artistas presentes na exposição são:
Pedro Alexandrino, Carlos Scliar, Almeida
Junior, Gino Bruno, Berthe Worms, Di Cavalcanti, Navarro da Costa, Francisco Rebolo,
Dario Barbosa, Arnaldo Ferrari, Maurício
Nogueira Lima e Leopoldo Raimo.
O Memorial da Inclusão aborda cada
deficiência – auditiva, visual, intelectual e
física. O espaço também pode ser visitado
através do site: www.memorialdainclusao.
sp.gov.br. Por meio de uma plataforma
3D, os visitantes podem acessar textos e
áudios em três versões: português, inglês
e espanhol.
SERVIÇO
Endereço: Avenida Auro Soares de
Moura Andrade - Nº 564 - Portão 10 Barra Funda - São Paulo/SP – ao lado
da estação do Metrô.

Meia-entrada para PcD
Pessoas com deficiência e
seus acompanhantes, quando
necessário, passarão a ter direito à meia-entrada em cinemas,
cineclubes, teatros, espetáculos
musicais, circenses e eventos educativos,
esportivos, de lazer e de entretenimento.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a
Lei Nº 12.933 em 26/12, ampliando para
outros segmentos o direito de estudantes
e idosos de pagar a metade do preço dos

ingressos. A lei traz algumas mudanças no
setor, como a limitação de 40% dos ingressos para essa finalidade. Os organizadores
do evento ficam obrigados a informar o
esgotamento dos bilhetes disponíveis aos
usuários da meia-entrada em pontos de
venda “de forma visível e clara”. As novas
determinações não valem para a Copa do
Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de
2016, que são eventos internacionais, cuja
organização compete aos comitês gestores.

“Um Brasil onde todos podem
viajar” é o lema da campanha lançada no último dia de 2013 pelo
Ministério do Turismo, em parceria
com a Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
Direcionada às empresas do setor,
busca informar gestores e funcionários para que saibam como agir
e melhor receber o segmento. A
ideia inclui também capacitar os
empresários que já apostam suas
fichas na implementação de infraestrutura adequada e na compra
de equipamentos. Outro objetivo
é alertar viajantes com deficiência
sobre seus direitos. Está previsto,
para lançamento no mês de março,
um aplicativo para tablets e celular onde os interessados poderão
avaliar a acessibilidade dos empreendimentos hoteleiros. O cadastro
inicial contará com cerca de 41 mil
estabelecimentos do Cadastur –
sistema do Ministério que registra os prestadores de serviço de
turismo do Brasil. Para garantir a
qualidade, as empresas mais bem
avaliadas serão premiadas e as que
tiverem avaliações negativas receberão um alerta. Um site voltado
para o setor turístico também será
criado, com o objetivo de disponibilizar cartilhas, normas e orientações para adaptação ao público
com deficiência.
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parakart

por Hermes Oliveira

Acelerando Forte

O

dia tão esperado chegou ! Foi uma adrenalina
muito grande para todos os pilotos veteranos
e novatos que participaram dos treinos livres
e da corrida no último dia 16 de dezembro de
2013, em Itu/SP.
Para os organizadores, Domigos Zamora (Mingo) e Fabio
Uzunof, foi uma situação tensa devido a falta de acessibilidade
no local – desde rampa de acesso até os boxes, banheiros,
vestiários e lanchonete. Sem falar na dificuldade para montar
todos os karts novos, incluindo pneus, motores e, mais recentemente, uma carenagem que dá mais proteção aos pilotos.
Além disso, os mecânicos estavam na correria resolvendo os
problemas causados pela sujeira que entrava nos carburadores e fazia com que os karts parassem no meio da pista.
Já Gabriele Honorato e o pessoal da Associação Morungaba
deram um apoio organizando a documentação pendente de
alguns pilotos.
Ao final, tudo deu certo e nós aceleramos em aproximadamente meia hora. O piloto João Dias acelerou mais forte que
todos e venceu a primeira prova do Kart Eficiente 2013/2014.
Já no dia 26 de janeiro de 2014, a corrida foi no Kartódromo

de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, e
apesar do calor – que estava muito forte –
foi mais uma boa realização. Eu, Hermes,
não consegui chegar a tempo e fiquei fora
desta, mas para quem participou foi muito
divertido: várias ultrapassagens e rodadas,
mas tudo tranquilo no final. Pacheco, que
correu com o kart do Tales, venceu a primeira prova. A segunda,
quem venceu foi o piloto Portilho. Na soma geral, até o momento, quem lidera o campeonato é Joao Dias (Zóio), que vem
apresentando uma recuperação muito boa nessa temporada e
promete dar trabalho a quem tentar ultrapassá-lo.
Está sendo muito bom correr nos Kartódromos do Estado
de São Paulo, isso faz com que os pilotos circulem mais e descubram novos desafios. Um deles é fazer com que os locais
fiquem acessíveis a todos.
O KartEficiente conta com apoio do Governo através da lei
de incentivo ao esporte, com patrocínio máster do Guaraná
Antártica e outros apoiadores. Assim, é possível realizar o evento
a custo zero para os pilotos.

Hermes Oliveira é piloto de Parakart patrocinado pela Revista Reação, estudante de
Administração de Empresas e autor do livro:
“Um Motorista Especial de Carreta”.

por Adriana Buzelin

rugby
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Ainda pouco conhecido, o Rugby em
cadeira de rodas se firma no País
Fotos Cristiano Soares e Tathiane M. Costa

R

ugby em cadeira de rodas,
ou QuadRugby, surgiu com
o primeiro torneio internacional de 1982, com
equipes do Canadá e dos
Estados Unidos. Oito anos depois, foi apresentado como demonstração nos Jogos
Mundiais em Cadeira de Rodas e, em
1993, foi reconhecido como um esporte
para pessoas com deficiência física – além
de ter sido criada a Federação Internacional
de Rugby em Cadeira de Rodas (IWRF,
em inglês).
A entrada nos Jogos Paralímpicos aconteceu no ano de 1996, como demonstração, e apenas nos de Sydney, em 2000,
o esporte foi disputado valendo medalhas.
O Brasil nunca participou de Olimpíadas,

mas estará na próxima, em 2016. Temos
inclusive um atleta, André Vasconcelos,
que foi jogador da Seleção Brasileira por
dois anos e, atualmente, ocupa o 19º no
ranking mundial.

O Rugby em cadeira de rodas é um
esporte feito para jogadores tetraplégicos
ou com comprometimento dos quatro
membros. Somente as pessoas com essas
características são elegíveis para competir.
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É um paradesporto que resgata a possibilidade de pessoas sob
essas condições participarem de uma modalidade coletiva.
Só chegou ao Brasil em 2008, mas já tem muita história para
contar: já foram realizados seis campeonatos brasileiros, sendo
o País duas vezes bronze no Paraan-Americano da modalidade
(2011-2013) e, recentemente (11/2013), conquistando o torneio Maximus (Sulamericano), na Colômbia.
Em 2010, através de uma clínica promovida pela Associação
Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC), no Programa
Superar da Prefeitura de Belo Horizonte/MG, o Belo Horizonte
Rugby Clube abraçou e investiu na ideia e, nesse evento, foi
formada a equipe que treina no programa até hoje. Em Minas
Gerais, só existe um grupo: a Associação Esportiva Minas Gerais
Quad Rugby (Minas Quad).
Marcel de Souza é jogador da equipe de Rugby do Minas
Quad e na conversa que tivemos pude saber como foi sua iniciação neste esporte: “comecei junto com a equipe daqui de Belo
Horizonte em 2010. Sofri um acidente em 2002 e me tornei
tetraplégico. Até 2010 não tive contato com nenhum esporte e
desde então não planejo abrir mão do Rugby. O esporte mudou
minha vida, já que minha capacidade física hoje é muito melhor.
Para um deficiente, isso é muito importante porque implica em
independência”, contou.
E é independência e qualidade de vida que todas as pessoas
com deficiência procuram quando ingressam em um esporte.
E com o Rugby não poderia ser diferente.
Apesar de parecer um esporte exclusivamente masculino,
o Rugby em Cadeira de Rodas é um esporte misto. Pois é !
Homens e mulheres fazem parte da mesma equipe e dividem
a quadra. “Como incentivo para a participação de mulheres, é
descontado 0.5 na classificação funcional delas, ou seja, se uma
equipe tiver uma mulher em quadra, essa equipe poderá ter 8.5
pontos na soma dos jogadores”, explica Marcel.
Infelizmente, não tive oportunidade de experimentar porque
o clube estava em férias em janeiro e retornará apenas em
fevereiro, mas prometi a Marcel que voltarei.
No Rugby, os jogadores são divididos em sete classes de
acordo com a habilidade funcional, em uma escala que vai de
0,5 a 3,5, conforme me explicou Marcel. Quanto maior a classe,
maior o potencial funcional, sendo 0.5 o mais comprometido e

o 3.5 menos comprometido. “O objetivo do Rugby em
Cadeira de Rodas
é similar ao do Rugby convencional. É
carregar a bola até
a linha de gol do
adversário. Entretanto, é disputado
em uma quadra
com as dimensões
da de basquete e a
bola é semelhante
à do vôlei, com a linha de gol limitada
por dois cones. Não
é permitido contato
físico entre atletas,
somente contato
entre cadeiras. Além disso, o esporte é disputado por quatro
atletas de cada lado e cada um recebe uma classificação funcional de acordo com seu nível de comprometimento, como citei.
Na soma dos quatro jogadores em quadra, esse valor não pode
ultrapassar 8 pontos, garantindo que sempre haja atletas muito
comprometidos e menos comprometidos em quadra ao mesmo
tempo” afirma Marcel.
Os atletas podem conduzir a bola sobre as coxas, quicá-la ou
passá-la. Cada jogador pode ficar com ela por tempo indeterminado, mas terá de quicá-la pelo menos uma vez a cada dez
segundos. O time que tem a posse da bola não pode demorar
mais de 12 segundos para entrar no campo do oponente e tem
40 segundos para finalizar a jogada – o objetivo desta regra é
tornar o esporte mais dinâmico.
Como as regras deste esporte permitem um alto grau de
contato entre os jogadores, por questões táticas e de segurança
existem cadeiras de rodas de ataque e de defesa: as primeiras têm
um para-choque frontal e “asas” para que não fiquem presas em
meio às jogadas, enquanto as segundas possuem um acessório
na parte da frente justamente para impedir os avanços dos rivais.
É um esporte muito interessante e para quem quiser conhecer um
pouco mais, basta acessar: http://rugbiabrc.org.br/ e seus filiados.
E em Belo Horizonte/MG, pode visitar o Minas Quad Rugby, na
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.283 - Carlos Prates.
Adriana Buzelin cursou Relações Públicas,
Produção Editorial, Design Gráfico e Artes Plásticas. É artista plástica, escultora e modelo.
Retomou sua vida após um acidente que a
deixou tetraplégica. É a primeira cadeirante
tetraplégica a ser registrada em mergulho
adaptado pela HSA/Internacional no estado
de Minas Gerais.
Site: www.adrianabuzelin.com

O CARRO DO

PARA PESSOAS CO

A Revista Reação está completando 16 anos
consecutivos de pesquisa, onde através do voto direto,
seus leitores e assinantes, formadores de opinião
e usuários de veículos – pessoas com deficiência,
familiares e também profissionais da área – elegem
votando no site ou pelo cupom Carta-Resposta
encartado na própria revista: “O Melhor Carro Para a
Pessoa com Deficiência”...

O ANO´2013

OM DE FIC IÊNC IA !!!
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A

pesquisa realizada pela revista já virou tradição no setor e referência para
as montadoras de veículos em seus departamentos de Vendas Diretas
ou Vendas Especiais. Afinal, são 16 anos ininterrúptos promovendo uma
pesquisa em um setor competitivo, responsável por uma fatia considerável
do faturamento da indústria automobilística brasileira. Os resultados da
pesquisa são esperados ansiosamente por consumidores e pela própria indústria, servindo
de base nas suas decisões.
Decidida pelo voto direto, onde o leitor da revista expressa sua opinião e os resultados
são computados ao final sem nenhuma ingerência ou influência da publicação, a pesquisa
é realizada junto aos leitores e assinantes da Revista Reação, consumidores de veículos
comercializados com isenção de impostos para pessoas com deficiências e familiares.

A pesquisa e o que o é levado em conta pelo consumidor
A pesquisa para eleição do “Carro do Ano para PcD 2013” iniciou-se no mês de
outubro de 2013 e se estendeu até o final de janeiro de 2014. Foram cerca de 100 dias
de votação, onde os leitores e assinantes puderam votar no carro de sua preferência.
É importante deixar claro que o votante pode optar por qualquer modelo de carro, não
necessariamente o modelo que ele possui, mas sim, o de sua preferência ou se objeto
de desejo. O voto é livre !

RESULTADO DA PESQUISA - 2013
1º LUGAR – CIVIC (HONDA)

21 %

2º LUGAR –

FLUENCE (RENAULT) / HB20 (HYUNDAI)		

18 %

3º LUGAR –

DOBLO (FIAT) / FIT (HONDA) / ECOSPORT (FORD)

16 %

4º LUGAR – COROLLA (TOYOTA) / CRUZE (GM) / VOYAGE (VW)

12 %

5º LUGAR – CITY (HONDA) / SIENA (FIAT) / HB20 S (HYUNDAI)

8%

6º LUGAR – NOVO FIESTA (FORD) / COBALT (GM)
PALIO WEEKEND (FIAT) / DUSTER (RENAULT)

7,5 %

7º LUGAR – LIVINA (NISSAN) / C3 (CITRÖEN) / SW4 (TOYOTA)

6,5 %

8º LUGAR – SPIN (GM) / TRAILBLAZER (GM) / FOCUS (FORD)
			
9º LUGAR – 408 (PEUGEOT) / SANDERO (RENAULT) / FOX (VW)

5%

10º LUGAR – OUTROS

1,5 %

4,5 %

“Ano a ano a pesquisa vem tendo uma
excelente participação por parte do público
leitor, mas em especial, essa edição superou as expectativas... recebemos mais de
2.340 votos e destes, 85% vieram pela
Internet e 15 % através dos cupons de
Carta-Resposta – com postagem gratuita –
que ainda são bastante utilizados pelos leitores e por isso não deixamos de também
utilizá-los e nem deixaremos, afinal, como
sempre gosto de reforçar, uma eleição tem
que ser democrática e nem todo mundo
ainda nesse País imenso e com tanta diversidade, tem acesso à Internet. E por ser
uma pesquisa limpa e justa, temos que
dar chance para que todos que quiserem
expressem sua opinião”, comenta Rodrigo
Rosso, editor da Revista Reação, idealizador
e responsável pela pesquisa.
Também é bom salientar que o resultado da mostra nada tem a ver com
o número de carros vendidos desse ou
daquele modelo mencionado na mostra.
Ela é uma pesquisa de preferência e não
um ranking de modelos mais vendidos para
PcD. Não necessariamente os mais votados
são, na prática, os mais vendidos para o
público com deficiência e seus familiares,
mas certamente são os mais desejados e
admirados pelo consumidor. E é isso que
faz dessa pesquisa uma fonte muito interessante de embasamento de mercado, uma
verdadeira ferramenta, que conquistou no
decorrer de toda sua trajetória, a confiança
e credibilidade, tanto consumidor como
da indústria.
Para a pessoa que vota, alguns itens
são levados em conta na hora de eleger os
melhores. O consumidor avalia tudo para
dar sua opinião, não só os modelos dos
veículos, a relação custo X benefício e, inclusive, o atendimento da rede. Os votantes
certamente levam em conta, itens como:
• Beleza;
• Acessibilidade aos comandos de painel;
• Espaço interno e de porta-malas;
• Design e estilo;
• Acessibilidade e transferência;
• Funcionalidade e visibilidade;
• Tecnologia e acessórios;
• Motor, câmbio e suspensão;

pesquisa
• Conforto, desempenho e dirigibilidade;
• Preço e condições de compra;
• Atendimento da rede de concessionárias.
É sempre bom também deixar claro que o produto que está
sendo avaliado e eleito pelo consumidor é o automóvel e não
qualquer tipo de adaptação que possa ser feita nele para que o
usuário com deficiência possa utilizá-lo. A pesquisa elege “modelos”
de automóveis e não tipos e formas de adaptação.

O resultado é um “raio X” do trabalho das
montadoras
A Revista Reação tem uma relação de parceria bastante estreita
com as montadoras, que apoiam a publicação e seus projetos desde o início das suas atividades. É uma relação de respeito mútuo
que se traduz em confiança ano a ano. A revista também é a única
publicação no mundo que realiza matérias especiais de Test-Drive
com carros adaptados e que possui uma equipe de consultores
especializada no assunto, que avalia cada detalhe dos modelos
enviados pelas fábricas para serem submetidos aos testes. “Isso
acontece praticamente em todas as edições da Revista Reação já
há mais de 16 anos, fazendo com que nossos leitores também
tenham essa relação direta com os automóveis, que são para as
PcD um item de extrema importância em seu dia a dia, e sabendo

disso, procuramos experimentar cada modelo e passar para quem
lê seus pontos positivos e negativos para que isso possa auxiliar o
consumidor também no momento da escolha da compra do seu
carro 0Km”, enfatiza Rosso. Os carros são adaptados por empresas
adaptadoras também parceiras da Revista Reação e testados nas
mais diversas situações de uso.
Um fato inquestionável é que a pesquisa praticamente revela
e traduz em resultado as ações que cada montadora faz nessa
fatia de mercado (segmento de PcD) durante o decorrer do ano.
Ou seja, salvo raras exceções, quase sempre as montadoras que
participam mais de ações voltadas diretamente às pessoas com
deficiência, acabam recebendo mais votos. Aquelas que se preocupam em enviar seus modelos novos para serem testados pela
Revista Reação, as que estão sempre presentes publicando seus
anúncios com frequência nas revistas especializadas, participando
de feiras e eventos, são inevitavelmente as mais lembradas pelos
leitores/consumidores no momento do preenchimento da pesquisa e na hora de dar seu voto, colocando seus modelos numa
posição melhor no resultado final da pesquisa.
Para cada ação, há uma reação... tudo é uma consequência e
isso pode ser sentido nitidamente, pois estamos falando de uma
fatia de mercado fechada, apesar de não tão pequena assim, com
um universo de mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo
de deficiência e se nesse número somarmos hoje os seus fami-
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liares, que desde janeiro de 2013 também
podem comprar carros com isenção, esse
provável público consumidor de automóveis
vai para quase 100 milhões de pessoas !!!

Tradição e algumas surpresas
marcaram
os resultados dessa edição da
pesquisa !
Parece que esse ano o resultado veio
mesmo para firmar o Honda Civic como o
preferido do público com deficiência. Porém, algumas mudanças interessantes e
que chamam a atenção ocorreram da 2ª
colocação em diante. Modelos que nunca
haviam chegado tão perto das 3 primeiras
colocações se destacaram. Outros nunca
antes citados, ainda lançamentos, quase
chegaram em primeiro lugar. Modelos tradicionais, que sempre ocuparam as primeiras
colocações, amargaram posições não tão
interessantes para quem estava habituado
a ficar na frente. Outros que pareciam barbada e que todos esperavam marcar presença na ponta, não foram tão bem assim.
E como era de se esperar, as montadoras
que tiveram atuações tímidas junto a essa
fatia de mercado em 2013, também foram
pouco lembradas pelos votantes. Enfim...
os números não mentem e fazem valer o
ditado: “quem não é visto, não é lembrado
!”. Vamos conhecer um pouco mais de todos
os modelos citados em suas colocações da
pesquisa 2013:

O campeão dos campeões !

Deu Honda Civic mais uma vez... Das
16 edições da pesquisa (1998 a 2013), o
Civic conquistou a 1ª colocação em nada
mais, nada menos, que em 10 delas !!!
Isso representa 65% de aproveitamento.
Se levarmos em conta somente a vitória
da marca, também somando as vitórias dos

outros modelos nesse período – City e Fit
– mesmo que em algumas edições tenha
ocorrido empate técnico na primeira colocação com alguma outra marca, a Honda
ficou com o primeiro lugar em 14 das 16
edições da pesquisa. Isso representa 90%
de aprovação da marca. Um feito impressionante para a Honda e que merece os
parabéns não só pelo empenho, trabalho
de mídia e divulgação que realiza, sistema
de atendimento na fábrica e em toda a rede,
mas principalmente, pelo respeito que tem
pelo consumidor PcD.

praticamente todos os prêmios do mercado
automobilístico em 2013. Foi a grande sensação entre os consumidores e não poderia
ser diferente também entre as pessoas com
deficiência. O modelo foi um dos testados
e aprovados pela equipe da Revista Reação
no decorrer do ano passado. E na pesquisa
do “Carro do Ano para PcD” foi citado pela
primeira vez em 2013... e já conquistando
a 2ª colocação. Um grande feito !

No 3º lugar, opiniões
parecidas...

Surpresas marcaram o 2º lugar !

Não é de hoje que a Renault vem investindo no segmento de vendas para pessoas
com deficiência, não só na mídia, mas também no atendimento interno dos pedidos
e no aperfeiçoamento do atendimento nas
concessionárias da marca, além de lançar
modelos com opção de câmbio automático, desde no sedan médio, passando pela
SUV e até mesmo em um dos compactos
da marca. E esse trabalho pelo visto deu
frutos... O Fluence, lançado pela montadora
para brigar diretamente com Civic e Corolla,
saiu da 5ª colocação em 2011 e da 7ª em
2012, para conquistar um importante 2º
lugar na pesquisa 2013... isso é resultado do
trabalho da montadora e merece destaque.
Destaque também merece o HB20 da
Hyundai... e como merece ! O compacto
da marca coreana, fabricado no Brasil e
lançado em setembro de 2012, conquistou

Na terceira colocação podemos ver 3
modelos que se não fazem parte da mesma
categoria, pelo menos em funcionalidade
para o público com deficiência são bem parecidos. Depois de ter conquistado a segunda colocação em 2012, o Dobló da Fiat em
2013 ficou na 3ª colocação. O modelo – o
mais utilizado para o transporte de pessoas
com deficiência através da instalação de
plataforma – vem desde 2004 aparecendo
nas primeiras colocações dessa pesquisa,
provando que o mercado de transporte
(modelos para PcD não condutores) vem
crescendo.

Quem divide a 3ª posição com o Dobló
é um velho conhecido das primeiras colocações dessa pesquisa e campeão em

pesquisa
2005, o Fit (Honda), juntamente com
o Ecosport (Ford) que teve uma repaginada total no visual no final de 2012
e um novo olhar da montadora para o
público com deficiência, trabalhando
mais ativamente na mídia destinada
a esse segmento e também o atendimento em sua rede.

Um velho conhecido divide
a 4ª colocação com mais
dois...
Em 4º lugar, caindo mais uma posição em relação a 2012, quando chegou em terceiro, o Corolla (Toyota),
que já foi campeão dessa pesquisa 4

R$ 70 mil... até quando ainda teremos que brigar ?!?!
Desde 2009 o valor teto para a compra do carro 0KM está fixado em R$ 70 mil... a
nossa briga e de todo mercado, incluindo lideranças e entidades, já vem se arrastando
há pelo menos 2 anos. A Revista Reação vem chamando a atenção para esse desmando
das secretarias estaduais de Fazenda e do CONFAZ há muito tempo. Juntamente com a
ABRIDEF – Assoc. das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com
Deficiência, cujo presidente é também o editor/diretor da Revista Reação, Rodrigo Rosso,
já foram realizados vários contatos com Brasília/DF em seus órgãos competentes para que
esse valor seja, no mínimo, atualizado pelos índices de inflação de 2009 até os dias de
hoje. Algumas ações também estão sendo orquestradas por outras entidades e lideranças
nas redes sociais. Temos que pressionar o CONFAZ, os secretários de Fazenda dos nossos
estados e os técnicos que são responsáveis pela discussão desse tema nas reuniões do
CONFAZ que acontecem a cada três meses.
Em 2009 esse valor era suficiente, hoje limita a PcD a somente poucos modelos que
atendem às suas necessidades de transporte. “Temos que enfatizar que carro automático,
com porta-malas grande e espaço interno para uma pessoa com deficiência ou sua família
não é luxo, é necessidade”, lembra Rodrigo Rosso.
Em março próximo, ao que parece, haverá outra reunião do CONFAZ. Vamos torcer
para que esse assunto seja realmente colocado em votação e que o bom senso supere o
preconceito e a ganância dos estados pelos impostos, e que o valor de R$ 70 mil para a
isenção do ICMS seja atualizado de forma justa e coerente. Vamos cobrar e torcer !
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Vendas em 2013 foram
recorde histórico !!!
Todo mercado tem muito o que
comemorar quando se fala em resultado efetivo de vendas de automóveis 0Km para pessoas com deficiência... Montadoras e suas redes
concessionárias não podem reclamar.
Se 2012 foi ótimo, com crescimento
de vendas para esse segmento em
torno dos 25%, fechando o ano com
mais de 40 mil carros vendidos com
isenção de impostos, o ano de 2013
então, como se diz popularmente,
“estourou a boca do balão” !!!
Fruto certamente da possibilidade
de compra do veículo 0KM com isenção total de impostos, agora também
não só pela pessoa com deficiência
física condutora, mas também pelo
não condutor e/ou pela família da
PcD, lei que passou a vigorar desde
janeiro de 2013, o mercado explodiu
atingindo um aumento de 54,5% em
cima dos números de vendas do ano
anterior.
Segundo os dados e números levantados por nossa redação junto às
montadoras de veículos que atuam
nesse setor, isso faz com que falemos
numa fatia de mercado considerável, onde mais de 62 mil veículos
0KM com isenção de impostos (IPI
e ICMS) foram vendidos para pessoas com deficiência. Um recorde
histórico !!!
Para algumas montadoras, o aumento de vendas em 2013 em relação a 2012 chegou a bater a casa
dos 65%... e isso porque estamos
computando os carros vendidos com
isenção, pois se somarmos tudo, até
aquelas pessoas com deficiência com
poder aquisitivo que compram seus
carros independente de usarem ou
não o benefício – afinal ele ainda limita a compra do carro ao valor de R$
70 mil – os números desse segmento
certamente serão muito maiores e
mais surpreendentes.

vezes – sendo 2 delas dividindo com outro
modelo a primeira colocação – e que tem
também na bagagem 7 vezes o 2º lugar,
sofreu com uma série de fatores de mercado no decorrer de 2013 e que refletiram no
resultado dessa pesquisa. Apesar de ter se
mantido na mídia, participando de eventos
e mantido a excelência no atendimento
em sua rede, o Corolla (Toyota) já vem há
muitos anos sem uma repaginada em seu
modelo. O seu design foi ficando para traz
perante uma concorrência que se mexeu
e além disso, tem-se que levar conta o
número de lançamentos de novos modelos
nessa categoria que entraram no mercado.
Agora, preparem-se porque a montadora
vem com um grande lançamento para o
Novo Corolla em abril de 2014. Parece que
o modelo vai mudar da água para o vinho.

Junto com ele, empatados também,
vem o Cruze (GM), que foi muito bem
aceito nesse segmento por todas as suas
qualidades, e o Voyage (VW), que apareceu
como opção da marca com porta-malas
maior e transmissão automática dentro do
valor de compra com isenções, quesitos
que o consumidor da Volkswagen buscava
e esperava há algum tempo.

dividiu também a mesma posição foi outro
velho conhecido, o Siena (Fiat), juntamente
com a novidade do ano: o HB20 S (modelo
sedan da família HB20).

Já na 6ª colocação, um lançamento de
2013 apareceu bem: o Novo Fiesta (Ford)

totalmente repaginado e que também foi
testado pela Revista Reação em 2013. Dividindo com ele ficou o sedan Cobalt (GM),

O 5º e o 6º lugares ficaram
recheados com 7 modelos
dividindo as duas colocações...
O 5º lugar foi disputadíssimo e ficou marcado pelo empate técnico entre 3 modelos
sedan. Um deles, bem conhecido do público com deficiência, é o City (Honda), que
já foi campeão dessa pesquisa por 3 anos
consecutivos (2009/2010/2011). Quem

também testado pela revista no ano passado, acompanhado de uma das mais velhas
conhecidas do consumidor PcD, a Palio
Weekend (Fiat). Quem surpreendeu a to-
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dos na 6ª colocação foi a Duster (Renault),
considerada pela montadora e por muitos
como a SUV que conquistou o público com
deficiência, não mostrou na pesquisa o que
se vê nas ruas... estranho.

para o mercado PcD em 2013 – e a
SW4 (Toyota), que já há alguns anos
vem ocupando lugar de destaque aparecendo nessa pesquisa, mesmo sendo
uma SUV cujo preço extrapola e muito
o valor teto para compra do carro com
isenção para PcD, mas que, como tem

isenção apenas de IPI e o seu valor é
alto, o desconto compensa para aqueles
que podem comprar. É um sonho de
consumo para muitos.
Em 8º lugar vemos a Spin (GM), grande aposta da marca para esse segmento
e que na pesquisa anterior ficou na sexta

Apesar do aumento nas vendas de automóveis para PcD,
segmento de adaptações aponta crescimento abaixo dos 20%
em 2013...

Nove modelos diferentes
dividiram de forma
apertada a 7ª, 8ª e a 9ª
colocação !

A disputa foi acirrada... poucos pontos
percentuais separaram os 9 modelos citados nas 3 colocações finais da pesquisa
2013. Em 7º apareceram empatados o
Livina (Nissan) – que nos últimos anos
vinha figurando entre os três primeiros
lugares – juntamente com o C3 (Citröen)
– a marca francesa não apareceu muito

No ano de 2012, esse segmento de adaptações comemorava um crescimento de mais de
20% em relação ao ano anterior. Já para 2013,
mesmo com um aumento superior a 54% nas
vendas dos automóveis com isenção de impostos
para PcD, o mercado de adaptações veiculares
em média, cresceu em torno de 16%.
Segundo algumas empresas de adaptação que
atuam no mercado nacional, o crescimento se manteve na casa dos 20%. Já para outras, ele foi bem
abaixo disso, o que gera em 2013, na média, uma queda em relação ao ano anterior.
Alguns pontos fazem com que esse número não assuste. Um deles é o fato
de que a cada ano que passa, o volume de automóveis com câmbio automático
vendidos para PcD aumenta mais, até pela relação custo X benefício e todas as
facilidades de opções e preços que o mercado oferece. E o carro já possuindo
o câmbio automático, em muitos casos, já dispensa algum tipo de adaptação
para muitas deficiências. Outro ponto também que influencia é que o grande
aumento nas vendas de carros 0KM para PcD se deveu ao fato de que hoje
os “não condutores” e/ou familiares também compram o veículo, e esses dois
“novos consumidores” que aqueceram o mercado, na sua maioria, não precisam
de nenhum tipo de adaptação para dirigir ou ser conduzido.
Já a fatia de adaptações para o transporte de PcD, essa vem crescendo sim
ano a ano, como já pudemos relatar em outras oportunidades. Hoje está cada
vez mais acessível para que o consumidor com deficiência possa instalar uma
plataforma elevatória em uma minivan, por exemplo, ou mandar adaptar um
piso rebaixado com rampa para ser transportado em sua própria cadeira de
rodas. Inclusive existem até linhas de crédito e financiamento que permitem
essa compra facilitada. Isso faz com que essa fatia do segmento cresça. Com a
chegada de eventos como a Copa e até mesmo as eleições em 2014... e até as
Paralimpíadas em 2016, farão certamente com que o segmento de adaptações
para o transporte de PcD cresça ainda mais. Vamos acompanhar !
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mulher

por Márcia Gori

Beijo gay sim !
E daí ???
colocação. Junto dela outro Chevrolet, agora mais uma SUV
de alto valor que também vem conquistando consumidores
PcD, a Trailblazer (GM), que também foi testada e aprovada
pela Revista Reação
em 2013.
Em 9º lugar, o
Peugeot 408 –
também testado
em 2013 pela
Revista Reação
pela segunda
vez – juntamente
com o Sandero
(Renault) – uma
opção de pequeno com câmbio
automático – assim como o Fox
(VW), outro velho
conhecido.

Conheça o ganhador da Promoção –
PESQUISA: “O CARRO
DO ANO PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA”
Em todas as edições da PESQUISA para a eleição do “Carro do
Ano para Pessoas com Deficiência
2013”, a Revista Reação sempre
sorteia um brinde interessante entre aqueles que votam pelo site e
também para quem responde e
envia pelo correio a Carta-Resposta encartada nas edições. E para
essa edição da PESQUISA não foi diferente... A Revista Reação
sorteou entre os votantes – mais de 2.340 participantes – 01
Tablet Android de última geração !!!
E o sortudo que levou para a casa esse belo presente, foi
Carlos Eduardo Moraes da Silva, que tem Agenesia Bilateral
do Fêmur. Ele tem 35 anos, é analista de sistemas e morador
da Vila Romano, na zona sul da capital paulista. Carlos, que
é assinante da revista há 3 anos, esteve na sede da Revista
Reação, no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo/SP,
para receber seu prêmio das mãos do diretor/editor Rodrigo
Rosso. Parabéns e obrigado pela visita !!!

T

ivemos o final da novela “Amor à Vida” com o tão
sonhado beijo gay. A cena, entre os atores Mateus
Solano e Thiago Fragoso, foi ovacionada por todo
o Brasil, trazendo uma esperança de mudanças da
sociedade – de reflexão profunda – haja vista que
as pessoas esqueceram que eram dois homens que iniciavam
um relacionamento e que há toda uma polêmica em torno
deste tema. Só viram duas pessoas se curtindo, se desejando.
Em todas as redes sociais foi comentado com alegria e
com críticas contrárias, porém está acontecendo a discussão,
a reflexão, mesmo que seja temporária. Poderá até acontecer
uma evolução e um começo de entendimento em várias frentes
no País, o que não pode ter é uma guerra civil para excluir,
suprimir do nosso meio, formas de vivências diferentes, de
gostar, de ver o mundo.
Tudo que é diferente é visto com cuidado, com reservas, e
vai se tornando uma bola de neve, porque a pessoa vai interiorizando, vai sendo analisada pelas suas experiências, com
suas tradições familiares, princípios religiosos, formando a sua
opinião – que poderá ser boa ou não.
A religião tem um peso muito grande na formação moral,
na visão de vida de um cidadão, porque é por ali que há a
concepção do que é “certo” ou “errado”, esquecendo que ali
não é o verdadeiro sentimento de Deus, mas sim a interpretação de um ser humano das escrituras sagradas que, em
muitas ocasiões, transforma dizeres em perseguições religiosas,

mulher
carregado de intolerância com o que não
está dentro do padrão de entendimento
do homem médio.
Todos os dias, ouvimos nos telejornais
das nas mídias existentes crimes homofóbicos, violência e intolerância em nome
de um Deus vingativo, intolerante e preconceituoso, devido a interpretações de
líderes religiosos que em diversas ocasiões tentam esconder através de suas explanações, que mais parecem um desejo
divino, todo o preconceito.
Como dizia Karl Marx: “a religião é o
suspiro da criança acabrunhada, o coração
de um mundo sem coração, assim como
também o espírito de uma época sem
espírito. Ela é o ópio do povo”. Vivemos
esse pensamento com muita intensidade
em dias atuais. As igrejas se enchem cada
dia mais devido ao sofrimento e a angústia das pessoas, muitos se aproveitando
das dores alheias, levando uma massa a
pensar que tudo que é diferente, que não
está enquadrado no que é “certo”, deve
ser banido do meio social.
Aflora-se o preconceito e a violência
contida em cada ser humano, fazendo
muitas pessoas se negarem à felicidade
– haja vista que nada é da vontade de
um Deus que eles pregam e ensinam.
Trancafiam-se em armários a gratidão, a
caridade, a humanidade e o amor fraternal. Isto é correto ?
Afinal, o que nos incomoda tanto em
ver duas pessoas do mesmo sexo de
mãos dadas, se amando ? Talvez fosse
um desejo secreto de querer estar lá no
lugar deles. Será, realmente, que isso está
contra as leis divinas ? Não seria a intolerância que é predominante, o preconceito
? Por que é tão difícil deixar a liberdade
de escolhas de cada um ser vivenciada
como bem desejarem ? Por que temos
que ditar as regras na vida alheia – tudo
em nome de uma moralidade fictícia,
sendo que todos têm seus segredinhos
trancafiados ?
A sociedade é surpreendente mesmo:
dita regras, monopoliza a vida de cada
indivíduo, mata, engana, suprimi sonhos,
julga, condena com uma naturalidade
incrível e até os mais quietos, que não se

envolvem com a vida de ninguém, acabam sendo arrastados, fazendo o mesmo
que a grande maioria.
Esta onda de preconceito que vem assolando nosso meio social é muito preocupante. Esta forma cruel de julgamento,
de exclusão de pessoas que fogem dos
parâmetros “normais”, mostra ainda o
quanto somos imaturos para conviver em
sociedade, porque tudo que nos afronta
há a tendência de ser retirado de nossos
caminhos. Até onde isto é correto ? Somos tão perfeitos, uma raça pura que não
pode ser contaminada com o diferente ?
Assim como o beijo gay, há a polêmica
do namoro da Miss Bumbum, os templos
religiosos afrodescendentes, a pessoa
com deficiência, o negro, a mulher no
mercado de trabalho, o obeso, o magro,
o feio, o belo etc... Estamos tendo tempo
demais para vigiar a vida do outro e o
pior: nessa empreitada, de se preocupar
com o que não é nosso, não cuidamos de
nada e nem de ninguém. Posicionamos-nos acima do bem e do mal, levando
para debaixo do tapete nosso “lixo moral”.
Preocupar-se com os problemas sociais, debater sobre o que é bom... isso é
evolução. O contrário se torna perverso e
não nos dá o direito de absorver e tomar
conta, a ponto de trazer sofrimento e angústias aos demais, induzindo uma massa a pensar que tudo é pecado, errado
ou imoral. A discussão e reflexão é uma
prática saudável, traz uma evolução social, quebra de paradigmas, renovação de
posturas perante a convivência em nosso
meio. O preconceito é um câncer que
deve ser estirpado e banido de nossas
mentes, de nosso DNA. Não pode mais
ser alimentado, fortalecido, haja vista que
junto dele vem o sofrimento, a dor e o
remorso e vale a pena sentir tudo isso ?
Preconceito... Palavra pesada quando
sentimos em nossas peles, porém quem
o pratica também o sente. É uma doença
que pode ser curada quando se deseja do
fundo do coração, entretanto, sinto lhes
dizer que pouquíssimos aspiram e tem
essa vontade, infelizmente... Dói na alma
e no psicológico do perseguido, mexe
com sentimentos, traz à baixa autoestima,

a depressão, a morte emocional...
O que fazer então ? Desistir ? Lutar ?
Perdoar ? Não ligar quando depararmos
com tal situação ? Fingir que não nos atingiu e chorarmos em nossos travesseiros ?
Sinceramente não sei. Cada caso é
um caso e cada pessoa reage de uma
forma dentro de suas concepções de
vida. Mas de uma coisa tenho certeza, a
única talvez: que a luta contra esse mal
perverso deve ser fortalecida. A semente
do liberalismo deve ser regada para que
a imbecilidade não faça mais parte de
nossas vidas, para que sejamos sempre
justos e caridosos em nossos corações
na aceitação da diversidade e que não
fiquemos mais horrorizados com os beijos da vida.
Até nosso próximo encontro !!!
Márcia Gori é bacharel em
Direito-UNORP, Presidente-fundadora da Ong “ESSAS
MULHERES”, Idealizadora da
Assessoria de Direitos Humanos - ADH Orientação e Capacitação LTDA, Ex-presidente
do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa
com Deficiência - CEAPcD/SP 2007/2009, ex apresentadora do Programa Diversidade Atual
no canal 30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do
CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de
São José do Rio Preto/SP 2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre Sexualidade da Pessoa
com Deficiência do NIS – Núcleo de Inclusão
Social da UNORP, Seminário sobre Sexualidade
da Pessoa com Deficiência na REATECH 2010 a
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
Site: www.essasmulheres.org
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Autismo na tevê: personagem
de novela divide opiniões

E

ntre os muitos temas desenvolvidos pelo autor Walcyr
Carrasco na novela “Amor
à Vida”, da Rede Globo, encerrada no final de janeiro,
o autismo chamou a atenção tanto pelo
desenvolvimento da personagem Linda,
interpretação da atriz Bruna Linzmeyer,
como pelo final de conto de fadas.
Quem acompanhou a novela viu Linda,
no início, bastante arredia, fazendo xixi
na cama e sem nenhuma atividade. Nos
capítulos finais, não só passou a expressar suas opiniões verbalmente, até com
fluência, como se casou, embora não legalmente, com o advogado Rafael (ator
Rainer Cadete) e ainda se tornou uma
pintora bem sucedida, vendendo todos
os quadros em sua primeira exposição.
A intenção do autor em discutir a questão foi bem avaliada por familiares e especialistas, na medida em que a principal
novela da tevê brasileira chega a milhares
de pessoas e tem o poder de estimular
o debate sobre o tema. A maneira como
a personagem foi desenvolvida é que
está em pauta: afinal, a novela prestou
um desserviço no esclarecimento sobre
o que é o autismo ? Vale lembrar que
hoje se fala em Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA), que inclui o Autismo,
a Síndrome de Asperger e o Transtorno
Global do Desenvolvimento Sem Outra
Especificação.

“Nunca vi uma pessoa com autismo
apresentar incontestável afeto por outra, a
ponto de sentir falta dela em sua ausência,
como no caso da novela. Já vi um jovem
com autismo demonstrar afeto pelos pais,
mas por outro lado, não ter sequer um
amigo com quem dividir sentimentos ou
momentos de diversão”, afirma Ana Maria
Serrajordia Ros de Mello, cofundadora e
atual superintendente da Associação de
Amigos do Autista (AMA) de São Paulo
– primeira associação de pais e amigos
fundada no País, em agosto de 1983.
“Há muitas outras coisas na Linda que
eu nunca vi, como o fato dela oscilar do
autismo severo ao leve em questão de
minutos. Enfim, muito pouco na Linda
lembrava uma pessoa com autismo de
verdade, a não ser o fato de vez por outra
alguém falar que ela tinha o diagnóstico
de autismo. Mesmo assim é de se comemorar”, diz a superintendente, mãe de um
filho autista. Ela lembra que, em 1987, o

ator Antonio Fagundes gravou um comercial de 30 segundos que começava com
a frase: “Você sabe o que é o autismo
?”, veiculado pela própria Rede Globo.
“Foi um divisor de águas na história do
autismo no Brasil”, garante.
A própria Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP) se apressou em fazer
um esclarecimento no site da entidade
(www.abp.org.br/portal/archive/16886):
“A personagem Linda é descrita como autista, mas não apresenta comportamento
compatível ao encontrado em pacientes
autistas”, diz o texto. Para a entidade,
como é uma obra ficcional, a novela não
tem o comprometimento com a realidade, portanto é preciso uma orientação.
“Ao longo da novela ela mostrou uma
evolução muito rápida e inverossímil para
uma paciente que começou o tratamento
já na idade adulta e com apenas um
psicólogo. Vale ressaltar que o paciente
autista precisa de atenção multidisciplinar
(...). Os resultados podem ser lentos e os
pais e responsáveis de autistas precisam
saber disso”.

A família
O que dizer da família de Linda ? Principalmente a mãe, Neide (atriz Sandra Corveloni), que passou a novela toda como
superprotetora, uma verdadeira megera,
até denunciando Rafael à polícia por ele
ter beijado a filha. Só se “redimiu” no final
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quando aprovou a união dos dois,
até prometendo cuidar dele também,
já que o advogado passaria a morar
com a família.
A empresária Dalva Tabachi, mãe
de quatro filhos, já escreveu dois livros sobre seu primogênito autista:
“Mãe, me ensina a conversar” e “Mãe,
eu tenho direito!”. Para ela, Linda cresceu sem ser estimulada. A família não
acreditava que ela tinha condições de
melhorar e, quando o rapaz começou
a estimulá-la, ela se desenvolveu. “O
autista precisa ser estimulado sempre
e ser tratado com amor, o que não
acontecia naquela casa. A irmã não
gostava dela, talvez até por vergonha dela ser assim. A família é
muito importante para que o autista se desenvolva. Eles precisam
de carinho, amor e, principalmente, paciência”. Dalva explica que
existem pessoas que, para proteger o filho de discriminação e
outras coisas mais, deixam-no em casa. Não que façam por mal
e sim para protegê-lo. “Como mãe de um autista, essa não é a
melhor solução”, garante.
Um diagnóstico mais completo sobre como vivem essas
famílias deve ser conhecido no final do ano, depois da defesa
da tese de doutorado de Fernanda Duarte Rosa, terapeuta ocupacional, que apresentará o trabalho dentro do Programa de
Pós-Graduação em Educação Especial, na Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar), no Estado de São Paulo.
A pesquisa é sobre “Indivíduos com Autismo em idade
adulta e seus familiares: caracterizando sua realidade”. Irmã
de autista, ela colheu muitos depoimentos sobre o assunto.
Para ela, novelas são produtos de consumo, ninguém liga a
tevê para ver a dura realidade de uma família autista. Linda
então se tornou uma espécie de caricatura, misturada com
um conto de fadas. “Isso, de fato, não contempla a função
de informar a sociedade sobre uma realidade específica, pois
não venderia a novela... o que vende é a ficção” diz a especialista. Ela lembra também a dura realidade das famílias, em
que o principal cuidador deixa de trabalhar para se dedicar
totalmente ao filho. Não recebe nenhum salário por isso e
o faz com muito amor. Há certa invisibilidade em relação às
famílias, tanto por parte da sociedade quanto do governo.
Fernanda se diz muito incomodada com o tratamento dado à
família de Linda: “São personagens totalmente estereotipados
e exagerados”, analisa.
Fernanda diz também que há, atualmente, muitos estudos
enfatizando as famílias, principalmente as mães de pessoas com
autismo, classificando-as como superprotetoras e a ênfase dada
é para as consequências negativas disso. Para ela, isso que chamam de “superproteção”, com a ênfase negativa, possui vários
fatores, incluindo o histórico de preconceito e exclusão que ainda

persiste. “O autor fez o grande favor de moldar o personagem da
mãe quase como se fosse uma vilã neurótica, que atrapalhava
a felicidade do príncipe e da princesa. Nos contos de fadas tem
que haver uma vilã, senão não tem graça nenhuma, mas no que
diz respeito à informação da população sobre o tema autismo,
acho que a personagem prestou um ‘desserviço’, pois como se
trata mais uma vez de uma personagem estereotipada, o que
ficou para os telespectadores é uma imagem negativa dessas
mães”, diz Fernanda.
“A questão da superproteção existe sim, mas não é nenhuma fantasia neurótica que surge na cabeça das mães e deve
ser tratada conforme a especificidade de cada caso, dentro do
âmbito familiar ou em consultórios terapêuticos. Se é difícil soltar
um filho no mundo para qualquer mãe, imagine para a mãe de
uma pessoa com deficiência. O que essas famílias necessitam
é de orientação e não de críticas”, conclui.

Legislação
Um verdadeiro “príncipe” como Rafael, sem dúvida, não é
artigo fácil de se encontrar no mercado. Linda fica com ele no
final, mas não se casa formalmente. O artigo 23 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência orienta que seja
reconhecido o direito delas, em idade de contrair matrimônio,
de se casar e estabelecer família, com base no livre e pleno
consentimento dos pretendentes.
O Código Penal, em seu artigo 217, fala sobre crimes sexuais
contra vulneráveis, no qual se enquadra quem, por enfermidade
ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para
a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode
oferecer resistência.
No caso da proteção do direito civil, a personagem seria
considerada incapaz, possuindo interdição decretada processualmente. Para o advogado Alexandre Braga, que é cego
e faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência da OAB/RJ, existe uma possibilidade, inclusive
discutida no projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
visando diminuir as consequências da interdição total, ou seja,
os juristas envolvidos encontraram a saída da interdição parcial.
“No caso em tela, a personagem tem uma limitação de ordem
civil, necessitando sofrer modificação. Assim, a solução seria a
revisão da interdição, com pedido de conversão da interdição
total para parcial, de acordo com o disposto no art. 471, I do
CPC. Mesmo assim, hoje, o casamento dela poderia sofrer anulação, por força do art. 1.550, IV do CÓDIGO CIVIL DE 2002.
No entanto, a personagem apresenta bastante melhoria no seu
quadro clínico, de tal forma que talvez pudesse manifestar a
sua vontade de se casar com o advogado, afastando a anulação
do casamento”, define o advogado.
Tentamos também conversar com o autor da novela para
completarmos essa matéria com a sua posição, mas a assessoria
de imprensa da Rede Globo disse que ele não estava disponível
para entrevistas por conta dos muitos compromissos.
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momento surdo

por Neivaldo Zovico

ENEM exclui candidatos Surdos
às vagas das Universidades do Brasil

N

o final do ano passado, estudantes de todo o
Brasil realizaram o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) com o objetivo de garantir uma
vaga em universidades públicas ou privadas
do País. Houve muita decepção por parte dos
alunos Surdos, pois foram prejudicados e excluídos por falta
de acessibilidade na prova. Eles perderam a chance de ter
sua vaga em instituições importantes, apesar de o discurso
de toda a Sociedade Brasileira ser a favor da INCLUSÃO e
da defesa dos Direitos dos brasileiros.
Os Surdos foram reprovados porque o exame foi em Língua Portuguesa, sem interpretação para as LIBRAS, contudo,
eles têm como sua primeira Língua a LIBRAS e como segunda,
a Língua Portuguesa e é por isso que têm direito de acessibilidade com prova adaptada conforme a recomendação do
CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
As provas do ENEM devem seguir a Recomendação Nº
001/2010 do CONADE, que verte especificamente sobre
“a aplicação do princípio da acessibilidade à pessoa surda
ou com deficiência auditiva em concursos públicos, em
igualdade de condições”. Sendo assim, os testes deverão
ser aplicados em LIBRAS, com recursos visuais, por meio
de vídeo ou outra tecnologia análoga, conforme as normas
técnicas em vigor. Além disso, de acordo a Recomendação
do CONADE – considerando que a pessoa Surda tem como
primeira língua a LIBRAS – é importante lembrar que sua
produção de escrita tem que ser avaliada de forma diferenciada, dado que ela pode manifestar influências da LIBRAS.
Para proporcionar tratamento isonômico a esses candidatos,
as provas de redação e/ou discursivas, aplicadas às pessoas
Surdas ou com deficiência auditiva, deverão ser avaliadas
somente por Professores de Língua Portuguesa para Surdos
ou professores de Língua Portuguesa acompanhados de um
intérprete de LIBRAS.
Meses antes da realização dos exames, a FENEIS - Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos, comunicou oficialmente ao INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela realização
e organização das provas do ENEM, a exigência de adaptação
das provas para pessoas Surdas ou com deficiência auditiva.
Foram feitos encontros com diretores e integrantes da Coordenadoria Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS,
representantes do INES - Instituto Nacional de Educação para
Surdos e também com diretores do INEP para a discussão
técnica de acessibilidade nas provas do ENEM no ano de 2013.
Até este momento, não houve avanço no sentido de criar

adaptações para os testes em virtude de questões burocráticas
e administrativas. A FENEIS recebeu oficialmente do INEP um
comunicado que mencionou não ter sido possível a realização
das provas adaptadas em LIBRAS no ENEM de 2013. O INEP
informou que no ano de 2014 os exames sofrerão um processo de adaptação, de modo que os candidatos Surdos tenham
a chance de concorrer a vagas nas universidades públicas ou
privadas. Na tentativa de garantir que isso aconteça, diretores
da FENEIS e a Coordenadoria de Acessibilidade para Surdos
estão acompanhando o processo de desenvolvimento para
a realização do próximo ENEM.
É importante lembrar que os candidatos Surdos têm direito
igual aos outros e que todos os concursos públicos para os
cargos de empregos também deverão seguir a recomendação do CONADE, conforme as Leis dos Direitos de Igualdade
abaixo, em que o Surdo detém:
O amplo direito à igualdade, expresso no Art. 5º da Constituição Brasileira;
O exposto no Decreto Nº 6949/2009, que incorpora à legislação brasileira a Convenção Internacional dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, conferindo-lhe status de Emenda
Constitucional, com especial destaque ao artigo 24, onde é
tratada a questão da educação das pessoas com deficiência;
A garantia à acessibilidade plena das pessoas com deficiência, expressa através da publicação das Leis Nº 10. 048 e
10.098/2000, do Decreto Nº 5.296/2004;
As orientações expressas nas Normas Técnicas Brasileiras
- ABNT para a garantia da plena acessibilidade comunicativa;
A publicação da Lei Nº 10.436/2002, que oficializa a Libras
como 2ª língua brasileira, bem como sua regulamentação,
dada através do Decreto Nº 5.626/2005;
O conteúdo da Recomendação Nº 001/2010 do Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE),
que verte especificamente sobre “a aplicação do princípio da
acessibilidade à pessoa surda ou com deficiência auditiva, em
igualdade de condições”,
E o princípio da isonomia, que se configura como um dos
principais pilares da aplicação das provas do ENEM.
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 e
Colaborador da equipe do site:
www.portaldosurdo.com
www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
E-mail: neivaldo.zovico@terra.com.br

60

Ano começa cheio de novidades na ABRIDEF,
que terá participação especial na REATECH 2014 !!!

T

odos sabemos que 2014, em
razão da Copa do Mundo e
das eleições presidenciais e
estaduais, será um ano difícil
para o andamento de alguns
trabalhos, onde dependemos
de certas decisões políticas. Por isso, na
primeira reunião deste ano, que ocorreu
em 11 de fevereiro último, nossa diretoria
entendeu que esse será um período com
muitos trabalhos internos.O grupo diretivo
da ABRIDEF iniciou as definições de alguns
importantes trabalhos, dentro de nosso “planejamento estratégico”, alinhando algumas
ações para o decorrer do ano, que intensificarão e fortalecerão ainda mais a Associação. E, dentre esses trabalhos já delineados,
está a participação da ABRIDEF na REATECH
2014 – XIII Feira de Reabilitação, Inclusão,
Acessibilidade e Esporte Adaptado que ocorrerá, no Centro de Exposições Imigrantes, de
10 a 13 de abril próximo.
Em razão de nossa parceria com os
organizadores da Feira, teremos na REATECH, a “ILHA DA ABRIDEF”, um conjunto
de estandes sob o “chapéu” da entidade,
que contará com a participação de alguns
de nossos associados como expositores,
que em função dessa parceria, receberam
descontos especialíssimos e condições diferenciadas na aquisição de seus espaços.
Os estandes da “ILHA DA ABRIDEF” já vêm
mobiliados – tipo padrão – são isentos de
taxas e podem ter o valor total parcelado
com a organização. Uma condição que só
o associado ABRIDEF tem !
Fica aqui o convite para aqueles que
quiserem nos visitar durante a REATECH
2014: estaremos localizados entre as ruas
200 e 300, ao lado do estande da Prefeitura de SP e em frente às montadoras de
veículos. Local privilegiado e de destaque !

AÇÕES DENTRO DA
REATECH 2014
No dia 10 de abril, dia da abertura da
REATECH, realizaremos a nossa reunião
mensal e aberta a não apenas aos nossos
associados, mas para todos aqueles que desejem conhecer os trabalhos e saber mais
sobre a Associação, no auditório 4, dentro
da Feira, das 19hs às 21:30hs. Convidamos
a todos que participem – principalmente
os associados, amigos e parceiros – pois
aproveitaremos também para comemorar
o nosso 4º Ano de vida!!!
Além disso, fruto de uma parceria que
acaba de ser firmada com a ATIA – entidade com os mesmos propósitos e concepção semelhante à ABRIDEF, que atua
nos Estados Unidos – serão realizados 2
importantes eventos internacionais pela
nossa entidade dentro da REATECH e com
o apoio da organização da Feira. Serão eles:
- DIA 10/04 – quinta-feira WORKSHOP: Accomplishing Technological
Innovation in Assistive Technology: How
the three methodologies of scientific research, engineering development and industrial production combine to generate
socio-economic impacts –ministrado por
Joseph Lane (Director Of The Center For
Assistive Technology, Center on Knowledge
Translation for Technology Transfer , Department School Of Public Health And Health
Professions da State UNiversity of New York
at Buffalo, uma das maiores autoridades
mundiais em transferência de Tecnologia
em tecnologiaa ssistiva), em conjunto com
a diretoria científica da ABRIDEF, Dra. Maria
de Mello.  
- DIA 11/04 –sexta-feira – REUNIÃO
CIENTÍFICA: pela primeira vez será realizada no Brasil, reunião entre as lideranças
acadêmicas da área da Tecnologia Assistiva

dos países da América Latina e do Caribe,
para a criação da Associação de Tecnologia Assistiva Latino Americana e do Caribe.
Essa associação terá caráter científico, para
pessoa jurídica própria e independente. As
entidades internacionais: ATIA, RESNA e
AAATE, apoiam essa iniciativa e participarão
desse evento por meio de teleconferência.
A meta é que, em junho de 2014, na Conferencia da RESNA a ser realizada em Indianápolis (EUA), seja assinado um termo de
cooperação técnica entre a RESNA, ATIA e
a ABRIDEF, e essa associação a ser criada
com sede no Brasil.
As inscrições e informações sobre esses
eventos podem ser realizadas e obtidas diretamente na ABRIDEF, através do telefone:
(11) 3445-2373 ou pelo email: contato@
abridef.org.br
Também no dia 11, das 18hs às 19hs,
eu Mara Di Maio, Superintendente da ABRIDEF, palestrarei no auditório do REASEM,
dentro da REATECH, falando sobre Inclusão
do Profissional com Deficiência no Mercado de Trabalho.
Portanto, durante a REATECH 2014, visite a “ILHA DA ABRIDEF” e passe em nosso
estande para conhecer mais sobre nossa
Associação e tudo que está sendo buscado
em prol do nosso setor. Participe de nossos
eventos e da nossa reunião aberta. Comemore conosco nosso aniversário... Participe
da ABRIDEF !!! Será um prazer recebê-lo!

Mara Di Maio
é superintendente
da ABRIDEF.
E-mail:
contato@abridef.org.br
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Diretoria da ABRIDEF esteve em Orlando (EUA)
buscando parceria com a ATIA e RESNA !!!

No final do mês de janeiro, alguns diretores da ABRIDEF – Maria de Mello, Mara
Servan e Rodrigo Real (representando nosso vice-presidente Gino Salvador) e Rodrigo Rosso, presidente da entidade, foram
até Orlando (EUA) para um encontro com
diretores da ATIA - Assistive Technology Industry Association e da RESNA – Rehabilitation Engineeringand Assistive Technology
Societyof North America, durante o evento
CONFERENCE ATIA 2014 ORLANDO, realizado no Caribe Royale All-Suite Hotel
and Convention Center, de 28 de janeiro
a 01 de fevereiro 2014.

Um dos objetivos da ABRIDEF é fortalecer e organizar o mercado de Tecnologia
Assistiva no Brasil. Diante do cenário nacional, em 2012 a Diretora Científica da ABRIDEF, Dra. Maria de Mello, entrou em contato com a - ATIA e com RESNA, nos Estados
Unidos, no sentido de buscar parcerias que
pudessem corroborar com esse objetivo
da ABRIDEF no Brasil. Paralelamente, Dra.
Maria de Mello iniciou uma discussão acerca do tema com Joseph Lane, DirectorOf
The Center For AssistiveTechnology, Center
onKnowledgeTranslation for Technology
Transfer ,DepartmentSchool Of Public Heal-

th And Health Professions da State UNiversityof New York at Buffalo, que é uma das
maiores autoridades mundiais em transferência de tecnologia em tecnologia assistiva. Em novembro de 2013 acertou-se que
os respectivos presidentes das entidades e
alguns de seus diretores - ATIA, RESNA e
ABRIDEF - com a participação de Joseph
Lane, se encontrariam no evento da ATIA
em Orlando, na Flórida (EUA) em janeiro
de 2014, para dar prosseguimento às negociações de cooperação técnica. E foi o que
aconteceu e com sucesso !!!
Das proposições discutidas em Orlando
(EUA) pessoalmente com a ATIA e a RESNA, e por internet com a AAATE, ficou acertado o seguinte entre a ABRIDEF e essas
entidades internacionais, agora parceiras:
1 – Será organizada uma reunião no
Brasil, em 11 de abril, durante a REATECH
2014, um dia de reunião e debates entre a
lideranças acadêmicas da área da Tecnologia Assistiva dos países da América Latina e
do Caribe, para a criaçãode uma Associação
de Tecnologia Assistiva Latino Americana e
do Caribe. Essa associação terá caráter científico, pessoa jurídica própria e independente. A ATIA, RESNA e AAATE apoiam essa iniciativa e participarão desse evento por meio
de teleconferência. A meta é que,em junho
de 2014, na Conferencia da RESNA em Indianápolis (EUA), seja assinado um termo
de cooperação técnica entre a RESNA, ATIA
e ABRIDEF, e a associação seja criada e sediada no Brasil.
2 - Cooperação técnica entre ATIA e
ABRIDEF: associados de ambas as organi-

zações gozarão de descontos em eventos
e cursos que organizarem em conjunto
ou isoladamente; as empresas de ambasentidades poderão ter facilitadores para a
exposição de produtos nas feiras em que
organizarem ou tiverem estandes.
3 - ATIA, ABRIDEF, RESNA e a Associação
de Tecnologia Assistiva Latino Americana e
do Caribe – a ser criada - trabalharão juntas na definição de temas de pesquisa que
possam desenvolver em conjunto a fim de
promover a Tecnologia Assistiva no campo
da América Latina e Caribe; na promoção
de educação continuada de profissionais;
no desenvolvimento e aprimoramento de
políticas relacionadas a Tecnologia Assistiva,
na organização de programas de intercâmbio; entre outros esforços para a melhoria
constante do setor.
4 - Outro fruto importante dessas negociações é a realização em São Paulo/
SP, durante a REATECH, no dia 10/04, o
workshop com Joseph Lane e a Dra. Maria
de Mello.
Durante a visita a Orlando (EUA) os diretores e presidente da ABRIDEF também
aproveitaram para visitar algumas lojas e
revendedores de produtos de Tecnologia
Assistiva da cidade e região.
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ponto de vista

I

por Suely Carvalho de Sá Yanes

niciando o ano... o mês... o bimestre... seja lá
o que for... PRORROGADO !

Prorrogado o prazo para sair do “ostracismo” e (re)começar a refletir... Ainda há
tempo... Ainda há tempo de desafiar limites
e encará-los.
Ainda há vida, há chance...e possibilidades ! Superar o superável e o insuperável também.
Pessoas com deficiência... é importante entender
que a cada dia a Reabilitação se aprimora e se atualiza e que vale a pena começar e recomeçar na
vida quantas vezes for preciso. Saber que se não
houver vaga em alguma instituição, vale a pena
“cria-la”, procurar direitos, esperar, mas não desistir.
Ir atrás da conquista da vida também por meio da
reabilitação.
Para os profissionais, é preciso buscar o novo e
aprimorar o “antigo”. Acreditar que sempre há tempo de investir, de ter tempo, de remi-lo com qualidade, de ousar mais, de buscar alternativas, de estar
em parceria com cada pessoa atendida no processo
de conquista pelos direitos e deveres.
Na Terapia Ocupacional e em toda a equipe multiprofissional, dá para possibilitar, ainda ao deficiente
visual, uma escrita adaptada, a assinatura do nome
e uma independência na escolha e realização de atividades do dia a dia, como alimentação, vestuários,
lazer e outras atividades do cotidiano.
Empresas, estabelecimentos, sociedade – do
funcionário à presidência – todos vocês, abram os
olhos do entendimento para a Acessibilidade e a
Inclusão ! Ainda há tempo de conferir os potenciais
de trabalho, de consumo, de liberdade e vida digna
sem ser pela lei de cotas ou multas... Não é tão

complicado assim: tantos locais e serviços podem assessorar e orientar. Há muitos potenciais por aí. Muita
gente ainda despreparada, sem cursos ou formação, mas
também têm muitos qualificados e outros só ocupando
“um lugar”, sem desenvolverem o que tanto podem contribuir.
Quantas pessoas desorientadas, que desconhecem a
área da pessoa com deficiência, e uma geração nova
despontando que ainda não foi conscientizada... Pessoas com deficiência, na realidade, estão longe de serem “anormais”, mesmo em uma sociedade em que até
“coca zero” ou “coca normal” são catalogadas (interessante ressaltar isso).
“Prorrogado” o prazo para mudarmos de música: “A
mesma praça, o mesmo banco...”. As mesmas coisas precisam ser revistas e atualizadas em versão contemporânea. Precisamos dar lugar ao novo, lapidando o “velho”,
pra que venha o melhor, saindo das “mesmices”. Não
significa excluirmos o que já existe de conquistas, mas
aprimorarmos constantemente as práticas de atendimento, educação, trabalho, políticas e outras vertentes
para que a renovação tenha espaço também.
Já que o mundo não acabou, nem todas as instituições faliram, nem todos saíram do planeta e nem todos
deixaram de existir, vamos aproveitar a PRORROGAÇÃO !
Avante todos !

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.

mercado

Aliança de empresas movimenta
mercado de próteses

O

ano começa agitado no setor
de próteses e órteses. Desde
janeiro, uma aliança estratégica marca os negócios da
Ottobock do Brasil e da Polior
Produtos Ortopédicos. A união de duas das
principais empresas do setor promete novo
impulso na área de produção e desenvolvimento de produtos na linha de próteses.
Em novembro passado, quando foi inaugurada a nova sede da Ottobock em Valinhos/SP, a direção da empresa já havia
anunciado a disposição de desenvolver e
fabricar modelos no Brasil. A conversa com
a Polior, que tem sede em Duque de Caxias/
RJ, desenvolveu-se durante 2013 e a união
foi oficializada agora, em 2014.
“As duas marcas não sofrem nenhuma
interrupção e vão continuar existindo no
mercado brasileiro de forma independente”,
garante Wilson Zampini, presidente regional
da Ottobock na América Latina, que não quis
comentar os aspectos financeiros envolvidos.
“A expectativa é que, com a experiência de
ambas, consigamos agilizar e tornar o processo mais eficiente”. No primeiro momento, só
a linha de próteses será contemplada, mas
de acordo com Zampini, a aliança pode ser
estendida, posteriormente, para órteses.
Os novos produtos decorrentes da parce-

ria não têm prazo para chegar ao mercado. Já
há projetos em discussão, mas até estarem
à disposição dos interessados, demanda
um tempo que, no momento, ainda não é
possível definir. Um dos grandes objetivos é
conseguir desenvolver produtos e tecnologia
assistiva adaptados à realidade do Brasil,
para atender as necessidades do País e fabricados aqui.
“A principal mensagem que eu gostaria
de deixar é que esse é um esforço conjunto
das duas empresas e a Ottobock, como
líder desse mercado, enxerga isso como
uma estratégia importante do grupo para
aumentar as possibilidades que temos, de
responder às necessidades e às demandas
do mercado brasileiro”, afirma Zampini. “É
importante também salientar que, a partir
dos projetos que vão ser implementados, de
desenvolvimento de produtos, eles também
serão exportados para outros países, para
outros mercados mundiais”.
A Ottobock, no momento, está fazendo
um trabalho de desenvolvimento centrado
na linha de cadeiras de rodas, dentro do
plano de produção local: “muito provavelmente, vamos colocar uma fábrica Ottobock

no Brasil num futuro próximo”, explica. Mas
deve ser em outra planta que não a atual,
devido à projeção de crescimento. “O prédio
de Valinhos/SP tem outros objetivos e não
comportaria os planos que temos de produção, na parte cadeira de rodas”.
Fundada em Berlim, na Alemanha, em
1919, a Ottobock já tem 35 anos de presença
no Brasil. São 52 subsidiárias atendendo a cerca de 140 países. A Polior, empresa nacional,
tem boa participação no mercado brasileiro,
atuando também em alguns países das Américas do Sul e Central, e também no Oriente
Médio, embora em menor escala. Fundada em
1986, foi a primeira empresa 100% brasileira
a se dedicar à produção de componentes para
próteses ortopédicas.
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ABOTEC sob nova direção !

H

enrique Grego Maia volta
a presidir a ABOTEC em
2014. Seu primeiro mandato foi de 2006 a 2010
e, agora reeleito, retoma a
presidência pelo biênio de 2014 a 2015.
Ortesista protesista diplomado pela Universidade Dom Bosco, é também Diretor
Técnico das empresas Futura Ortopedia,
Ular Ortomédico e Grego Tech Órtese e
Prótese.
Velho conhecido dos ortesistas/protesistas de todo Brasil, o presidente recém
eleito para o novo período de gestão, tem
como meta dar continuidade a luta para
obter o reconhecimento da profissão –
batalha essa iniciada no 1° mandato de
Grego em 2006, junto ao congresso nacional. Buscará, também, um entrosamento maior com órgãos das esferas federal/
estadual (ANVISA/Secretaria da Saúde/
SUS/INSS) no intuito de aproximá-los ao
setor produtivo, mostrando-lhes a realidade e projetos de melhoria da concessão
de órtese e prótese no País.
Dentre os objetivos estão também a
solidificação da parceria entre a ABOTEC
e o INSS para auxílio na capacitação e
atualização dos peritos de reabilitação profissional quanto a prescrição dos produtos,
e intensificação das centenas de aulas de

aprimoramento técnico dos ortesistas e
protesistas ministrados na oficina-escola
da associação com previsão de dois cursos
em cada mês, além de seminários durante
2014. Os estudos terão parcerias com
empresas do setor.
O Congresso Brasileiro de Órteses e
Próteses – o maior da América Latina –
com participação de centenas de profissionais de vários países também cria expectativa para 2015. Outra meta importante
é a busca por maior integração com as
parcerias internacionais, como por exemplo a Universidade Dom Bosco e ISPO,
na formação acadêmica e profissional dos
associados.

O presidente finaliza ressaltando a
importância da aproximação da associação com seus integrantes para ter um
desempenho mais produtivo e resultados benéficos para ambas às partes: “o
intuito é levar a ABOTEC mais próximo
do associado para maior participação de
seus integrantes – trabalho iniciado em
meu 1º mandato – e que vamos dar continuidade levando as reuniões de diretoria
para as regiões do País e convocando todos os associados para participar. Assim,
promoveremos um maior entrosamento
da categoria e uma grande oportunidade para que levem suas sugestões para
direção da ABOTEC”.

notas
Exposição de fotos contribui para a inclusão
A palavra “Invólucro” tem como significado algo que envolve, com capacidade de cobrir. A partir do dia 8 de março,
essa palavra vai ser conhecida através das
imagens de Marina Arruda – uma fotógrafa que abraçou a causa da inclusão.
Em sua amostra fotográfica, composta por
20 imagens, os retratados são pessoas
com e sem deficiência. O nome dado foi
o mais apropriado possível, tanto pelas
imagens, como pelo plano de fundo que
envolve a escolha de cada modelo. O foco
da exposição é mostrar a existência da
diversidade humana, a beleza através de
registros artísticos e contemporâneos. O
ser humano despido das tendências de
moda e vestido com suas vontades e convicções. Marina já tem experiência,
por exemplo, em fotografar pessoas com síndrome de down e, na exposição,
quem as representa nas imagens é Cibele Andaluz Dias. Em pesquisa para
complementar sua exposição, Marina achou o trabalho da Agência Kica de
Castro – agência de modelos para profissionais com alguma deficiência. Com
visão não apenas para trazer esses profissionais para sua amostra fotográfica,
ela teve também a percepção de incluí-los em um trabalho que valoriza a
beleza e os reconhece dentro do mercado de trabalho. Acabou contratando
dois modelos: David Santos, com amputação de membro superior e Rayane
Landim, com paralisia cerebral. “Ter um olhar diferente sobre a questão da
deficiência é motivo de orgulho. Estamos mostrando o nosso potencial a cada
novo trabalho e estar nua na sessão só mostrou que a sensualidade, como já
vem sendo trabalhado na agência, é algo natural e não precisa ser um tabu
na sociedade”, comenta a modelo Rayane Landim.
Marina Arruda ressalta: “Fotografar os modelos da agência da Kica foi um
importante passo para o projeto, além de um grande desafio. Tive que lidar
com pessoas que possuem potências e limitações que eu desconheço. O
contato me estimulou o aguçamento de sensibilidades que já acreditava possuir
e pôs à prova a força de meu modo de me expressar pela fotografia, já que,
com os resultados do trabalho em mãos, notei que evidenciei mais daquilo
que temos de semelhanças do que aquilo que possuímos de diferenças”. A
fotógrafa enfatiza a troca de experiências: “os modelos da agência possuem
belezas próprias, no entanto, considerei muito estimulante extrair aspectos de
uma beleza condizente com aquilo que meus olhos encontram, pois é parte
do que já são e parte do que lhes dou. Os ensaios envolvem um tipo de troca
que é essencial, tanto para que os modelos tenham novos produtos para validar
a qualidade de seus trabalhos, quanto eu tenho para avaliar a humanidade do
meu olhar, capacidade sem a qual não há fotografia”. Para conferir as imagens,
anote na agenda:
Exposição Invólucro - 08 de Março - Vernissage das 14h00 às 18h00
Espaço Plug - Avenida Nova Independência - N°1.061 - Brooklin Paulista
São Paulo/SP - Entrada Gratuita

Fernando Fernandes: atleta
paralímpico faz foto em pé !
Fernando Fernandes, tetracampeão mundial de
paracanoagem e campeão brasileiro de canoagem
velocidade ao lado de três canoístas sem qualquer
deficiência, postou uma foto em pé, ao lado de
sua cadeira de rodas, no final de janeiro. A imagem
veiculada no Instagram foi muitas vezes compartilhada e vista como uma esperança de que ele
poderia voltar a andar rapidamente, mas Fernandes explicou que costuma usar uma órtese para
conseguir ficar nessa posição. Ex-BBB, Fernandes
ficou paraplégico em 2009 devido a um acidente
automobilístico. A ideia de divulgar a foto é para
promover e arrecadar fundos para uma entidade
beneficente, a “Wings for Life”, que busca cura para
lesões como as dele. Além de praticar canoagem
profissionalmente, o atleta faz outras atividades e
ainda complementa com fisioterapia, mas a possibilidade de voltar a andar depende muito mais
da evolução da medicina do que de seu esforço já
que, no momento, não há cura para lesões desse
tipo na medula espinhal. Fernandes é embaixador da corrida global que será realizada em 38
países em 4 de maio, a “Wings for Life World Run”,
que terá a participação de esportistas conhecidos,
como exemplo: Sebastian Vettel, tetracampeão
da Fórmula 1. Aqui no Brasil, a prova será em
Florianópolis/SC. As inscrições para a corrida vão
até o dia 20 de abril. Para participar, é preciso ter
mais de 18 anos e também serão aceitas pessoas
em cadeiras de rodas e bicicletas de mão. Além
de ajudar a instituição beneficente, os campeões
globais terão como prêmio uma viagem ao redor
do mundo e os campeões locais poderão escolher
qualquer cidade mundial para largar na próxima
edição da corrida. Mais informações e inscrições:
www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/
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moda e estilo

por Silvia de Castro

Lançamento no Mercado
de Moda Inclusiva

C

omeçamos 2014 com uma
excelente notícia: ao final do
ano de 2013, uma nova marca foi lançada no mercado
de moda e-commerce com
um foco eclético, funcional e, portanto,
mais inclusivo.
Depois de algum tempo trabalhando
neste mercado, pude participar do lançamento desta nova marca de roupas que
optou por modelos adaptados com acessórios que variam desde zíperes em locais
diferenciados e velcros a tecidos especiais,
visando, ao mesmo tempo, a tendência do
mercado fashion.

Desenvolvi a coleção desta nova marca Adaptwear, a qual a ex-executiva de
multinacionais, Ana Cristina Ekerman,
atendendo ao seu perfil também de empreendedora, veio com a proposta da real
ideia de universalidade, pois este seu investimento tem como principal objetivo
atender as pessoas (homens e mulheres)
que querem se vestir de forma prática,
mas acima de tudo de forma elegante. E
isso é possível graças aos modelos adaptados com zíperes especiais, de forma a
facilitar o encaixe dos dedos no puxador;
ou mesmo os zíperes que facilitam o vestir
da calça que também se transforma em

short. São detalhes que tornam esta marca
sensacional e que chegou para atender as
pessoas que vivenciam a mobilidade reduzida e deficiência permanente ou temporária devido à fratura, amputação, limitação
de movimentos ou doenças limitadoras,
as quais podem acometer qualquer um
de nós.
Conheça nas fotos abaixo um dos diversos modelos da coleção. A calça-short
adaptada é vestida pela modelo Márcia
Jordão (integrante do grupo teatral “Menestréis Mix”) e que foi fotografada por
Jean Viduolis. O tecido é muito confortável, de algodão com elasticidade.

Parabéns à esta investidora que também está contribuindo
para um mundo melhor !
Até a próxima e “torcendo” cada vez mais por um Brasil mais
inclusivo.
Abraços a todos !

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

Por Hudson Lima

web

Acessibilidade Web
seus mitos e o ranking dos sites das montadoras de veículos...

D

esde a edição passada da
Revista Reação, começamos juntos uma série de
artigos sobre acessibilidade na Web. Na edição
anterior fui o entrevistado de uma matéria feita pela revista, já nessa edição,
fui convidado para escrever um artigo, e
nele, vou comentar um pouco sobre os
mitos que existem relacionados ao tema,
visto que olhar de fora deste mundo é
fácil, mas observar com empatia e imaginar como as pessoas com deficiência
utilizam a Internet, é o que começa a
dificultar as nossas ações.
A amiga Lêda Spelta, pessoa com deficiência visual, um tempo atrás escreveu
um artigo muito impactante sobre as
ações de acessibilidade na Web, denominado: “Sete mitos e um equívoco”,
onde por experiência própria, conseguiu
mostrar a todos os “porquês” da falta
de acessibilidade Web nos dias atuais.
O primeiro mito é afirmar que Acessibilidade Web é somente para pessoas
com deficiências visuais, esquecendo-se
das pessoas surdas, das com deficiência
motora, das daltônicas, das analfabetas
e das idosas. Como será que estas pessoas utilizam a Internet para comprar,
estudar e interagir com a sociedade ?
Um site acessível é utilizado por todos
e não, como pensamos, usado apenas
pelas pessoas com deficiência, como
benefício único a elas. É só imaginar
um alguém que quer comprar um carro
para ter uma melhor qualidade de vida:
a primeira coisa é ir ao site da montadora e ver os modelos, preços, opiniões
dos consumidores, ou o endereço mais
próximo de sua casa. Mas, e se esta
pessoa for cega ? Ou se ela não tiver os
braços ? Ou se utiliza só os olhos para se
comunicar ? Ou se possui paralisia cerebral ? E aquelas que são surdas, que só
sabem se comunicar com a Língua Bra-

sileira de Sinais (LIBRAS) ? Ou aquelas
que são tetraplégicas ou tem deficiência
motora severa ? Ou com baixa visão ou
daltônico ?
Também temos aquelas pessoas que
são analfabetas, ou com problemas de
articulações das mãos, ou alguma criança com dificuldade de aprendizagem, ou
uma pessoa leiga que não sabe utilizar
um computador ou dispositivos móveis.
Além disso, podemos ter a interferência
da luz, do tamanho do texto, das cores
utilizadas no site, da velocidade de conexão da Internet, ou do tamanho do
equipamento utilizado.
Todas as suposições mencionadas
são reais e acontecem com muita frequência na utilização da Internet, mas
hoje existem tecnologias que permitem
resolver essas barreiras. Tudo isso irá
depender se o site for desenvolvido com
acessibilidade, seguindo os padrões internacionais.

Mas sou obrigado a deixar o
meu site acessível ?
O Brasil é um dos países que mais
se preocupou com o tema, pois em
19/12/2000 foi promulgada a Lei Nº
10.098, que dispõe sobre as barreiras
nas comunicações para as pessoas com
deficiência, onde qualquer entrave ou
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens por intermédio dos meios
ou sistemas de comunicação, sejam ou
não de massa, devem ser minimizados.

Além disso, há um capítulo exclusivo
sobre “Acessibilidade nos Sistemas de
Comunicação e Sinalização”, que estabelece que o Poder Público promoverá a
eliminação de barreiras na comunicação
e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização
às pessoas com deficiência sensorial e
com dificuldade de comunicação para
lhes garantir o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho,
à educação, ao transporte, à cultura, ao
esporte e ao lazer.
Passados 4 anos, foi promulgada uma
nova legislação: o Decreto N.º 5.296
de 2 de Dezembro de 2004, que estabeleceu um prazo de até doze meses
para a obrigatoriedade da acessibilidade
nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de
computadores (Internet) para o uso das
pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações
disponíveis.
Lembramos que a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, adotada pela ONU em
30 de março de 2007, em Nova York,
nos Estados Unidos, e ratificada pelo Decreto Federal N° 6.949, de 25 de agosto
de 2009 – que incorporou esta Convenção como uma emenda à Constituição
Federal – tornou-se base jurídica para a
proteção das pessoas com deficiência
em relação à inacessibilidade dos sítios
Web no Brasil.
Para viabilizar o cumprimento das leis
referenciadas acima, existem diretrizes
técnicas que têm como objetivo a implementação da acessibilidade nas páginas
Web, criadas pelo consórcio internacional de organizações filiadas chamado
de World Wide Web Consortium (W3C)
para desenvolver padrões para a web
no mundo inteiro.
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Sites das montadoras de veículos: será que são acessíveis ?
Um bom exemplo foi analisar o site das 18 maiores montadoras de veículos
no Brasil durante o mês de janeiro – assim como fizemos na edição do Anuário
2013/2014, com os sites dos principais Bancos e os sites de algumas cidades. No
caso dos sites das montadoras de veículos, analisados agora, infelizmente, como
já era previsto, nenhuma delas possui uma opção de acessibilidade incorporada
dentro dos seus sites, facilitando qualquer pessoa com deficiência a encontrar
mais informações sobre como comprar um carro – lembrando que não é só a
pessoa com deficiência motora (cadeirante) que pode comprar um carro 0Km
e sim qualquer pessoa com deficiência hoje pode adquirir um veículo zero com
isenção de impostos. Aliás, só lembrando, em todos os rankings organizados até
agora, nenhum site foi considerado 100% acessível.
Na edição passada da Reação, foram publicadas as primeiras listas do “Observatório Brasileiro de Acessibilidade Web”, uma parceria minha com a Revista
Reação, enfocando os sites de bancos e de prefeituras paulistas. Agora listamos
as montadoras, lembrando que utilizamos os padrões de acessibilidade do W3C
e do Emag 3.0 para essa verificação. O ranking de Acessibilidade Web desses
sites ficou assim:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Toyota
- Jaguar
- Chevrolet
- Peugeot
- Ford
- Volkswagen
- Renault
– Land Rover
- Citröen

10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

Mercedes Benz
Hyundai
Audi
Honda
Nissan
BMW
Kia
Mitsubishi
Fiat

Fonte: http://acessodigital.net/art_acessibilidade-web-7-mitos-e-um-equivoco.html
e http://acessibilidade.w3c.br/cartilha/fasciculo1/

Páginas dos sites de algumas das
montadoras citadas no Ranking.

Hudson Lima é funcionário público em Sorocaba /SP
e integra o Grupo de Trabalho sobre acessibilidade web
do W3C.
E-mail: hudsonaugusto@gmail.com

por Lucy Gruenwald
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Acessibilidade Digital:
Destaques da 16ª Conferência AHG - Colorado (EUA)

A

conferência “Accessing
Higher Ground”, conhecida como AHG, acontece
anualmente em Westminster, Colorado, nos
Estados Unidos, no mês de novembro.
É promovida pela AHEAD – Association
on Higher Education and Disability, pela
ATHEN – Access Technology Higher Education Network, pela EASI – Equal Access
to Sofwtare and Information e pela Universidade do Colorado-Boulder.
Seu objetivo é reunir profissionais para
discutir soluções e implementações de
acessibilidade digital, seja no ambiente acadêmico ou empresarial. Os participantes, em geral, são responsáveis
pelas definições de políticas e práticas
de acessibilidade, especialistas em tecnologias assistivas e acessibilidade na
web, produtores de material instrucional,
consultores, professores, coordenadores
e representantes de empresas fornecedoras de soluções de acessibilidade.
Para as Instituições de Educação Superior há um forte foco na acomodação
de alunos com deficiência no campus.
A AHG é uma reunião anual importante,
onde professores e profissionais ligados
ao serviço de atendimento aos alunos
com deficiência aproveitam para trocar
experiências e apresentar reclamações
formais aos fabricantes quanto às ques-

tões cruciais de acessibilidade não são
atendidas.
O evento tem duração de 5 dias e são
mais de 90 apresentações. Desde 2011,
pode-se acompanhar parte das sessões
(aproximadamente 40) via Internet. Esta
modalidade é interessante porque, além
de ter custo menor, evita-se gastos com
viagens e estadias. Os vídeos, que são
disponibilizados por dois meses, possuem captions (legendas sincronizadas)
em inglês para atender os participantes
surdos, mas que pode ser muito útil
também para quem não tem o inglês
fluente.
A AHG de 2013 contou com a participação de 50 universidades e 333
pessoas inscritas. O tema principal foi
“Acessibilidade e Desenho Universal em
currículos do Ensino Superior”: entender
o papel da acessibilidade e das tecnologias assistivas no contexto do desenho
universal e como preparar os estudantes
de áreas diversas para que se envolvam
com pesquisa e desenvolvimento nesta
área do conhecimento.
Dr. David Sloan, o keynote speaker
(principal palestrante do evento), abordou o tema contando sua experiência
frente à Universidade de Dundee - Escócia, na integração dos princípios e práticas do desenho universal como tema
central do currículo e pesquisa da Escola
de Computação desta universidade, com
o objetivo de desenvolver habilidades
dos estudantes para se criar tecnologias
que possam ser usadas por um maior
número de pessoas.
Dr. Jonathan Lazar, da Universidade
de Towson - EUA, ressaltou que os conceitos de acessibilidade, as necessidades
das PcD (pessoas com deficiência) e
dos idosos e os conhecimentos sobre
legislação e tecnologias adaptativas são
imprescindíveis na formação de futuros

profissionais, e que estes temas deveriam ser abordados prioritariamente na
fase escolar, visto que no mercado de
trabalho será ainda mais difícil o contato
com o tema.
Dr. Lazar comentou também que professores de várias disciplinas deveriam
se envolver direta e prioritariamente com
as questões de acessibilidade, como
por exemplo, IHC (Interface Homem
Computador), Web Design, Análise de
Sistemas, Engenharia de Softwares e
ainda outras como Educação Especial,
Engenharia, Arquitetura e Design, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional etc.
No entanto, o que este pesquisador
constata é que, na maioria das vezes,
o tema acessibilidade sequer faz parte
dos currículos universitários, sendo que
muitos professores ainda desconhecem
as diversas possibilidades, adaptações
e as novas tecnologias que poderiam
contribuir imensamente para simplificar
a vida das PcD e de idosos.
Terril Thompson, da Universidade de
Washington, fez um levantamento informal em livros-textos que ensinam como
usar o Word/Office, HTML5 e outros
softwares e constatou que a maioria dos
livros sequer comenta sobre as necessidades básicas de acessibilidade, como
por exemplo, a simples inclusão de textos descritivos de imagens.
Como consequência dessa falta de
material e da dificuldade em atrair professores para o tema, poucas pessoas
acabam se interessando em atuar em
áreas de pesquisa e desenvolvimento
em acessibilidade e as escolas estão
formando profissionais mal preparados
para as necessidades da sociedade. Não
é raro encontrar no mercado desenvolvedores, web designers, analistas de sistemas e outros profissionais que nunca
aprenderam conceitos de acessibilidade

69

70

acontecendo
e sequer têm noção das necessidades reais das PcD.
Os painelistas sugeriram que nos currículos sejam abordados não só os aspectos técnicos, mas principalmente o
impacto social que a falta de acessibilidade acarreta e o
que significa o não cumprimento das leis e normas existentes. Sugeriram que os professores sejam incentivados
a levarem seus alunos às instituições onde trabalham ou
estudam PcDs para que possam compreender suas necessidades e que os docentes envolvam, em seus trabalhos
acadêmicos, os estudantes em casos práticos, visto que, os
jovens costumam reagir bem a trabalhos do mundo real e
ao sentimento de que podem fazer a diferença.
Outro tema extremamente relevante da AHG é o “Material Didático Acessível”. Para atender ao crescente número
de alunos com deficiência e evitar que suas organizações
venham a sofrer processos judiciais pelo não cumprimento,
a lei americana (conhecida como section 504) determina
que programas educacionais devam ser acessíveis a estudantes com deficiência. Muitas instituições de ensino estão
procurando adequar seus sites, cursos online e material
didático para que alunos com deficiência possam cursa-los
em igualdade de condições.
Gaier Dietrich, reconhecida profissional no campo de
material alternativo da California Community Colleges, citou
a nova versão do site da Associação de Editores Americanos:
Access Text Network (www.accesstext.org). Esta ferramenta
visa agilizar a busca de livros didáticos em formato digital
para os alunos que têm deficiência. Com o ISBN, o estudante e o Disability Service localizam rapidamente a versão
digital do livro. Se esta existir, pode-se obtê-la imediatamente através de download. Caso contrário, é gerada uma
solicitação para a respectiva editora, que por sua vez vai
atender as solicitações por ordem de chegada. Entretanto,
como destacou Gaier, esse é só o primeiro passo: não é
porque os documentos são digitais que eles são acessíveis
! É preciso ainda trabalhar a acessibilidade deles para que
as PcD, principalmente os de baixa visão e cegos, possam
utilizá-los com comodidade.
Gaier, durante 5h da pré-conferência, forneceu “dicas” de
como tornar acessíveis arquivos PDF e de como convertê-los para formatos mais adequados. Apresentou técnicas
avançadas para um bom escaneamento de livros e documentos – condição imprescindível para que possam ser
utilizados por usuários de leitores de tela. A apresentadora
mostrou vários exemplos reais de como extrair partes de
textos, ampliá-los e combiná-los em novos documentos
para que rapidamente seja gerada uma versão alternativa
que atenda, em tempo hábil, as necessidades do aluno
com deficiência.
Dificuldades com notação matemática, desenhos e gráficos de material didático das áreas exatas, como diagramas,
estruturas moleculares, circuitos e vetores, flowcharts, ma-

pas, entre outros, ganharam mais espaço na conferência de
2013. Além do uso da linguagem MathML, Braille e impressão
táctil, foram abordadas experiências com as novas impressoras 3D, tecnologia que permite criar modelos tridimensionais
de formas em geral. Este novo recurso de impressão é muito
interessante, porque permite, por exemplo, criar objetos
a serem manipulados através do tato por pessoas cegas,
simplificando descrições complexas e permitindo que essas
pessoas (e não terceiros) desenvolvam estratégias para fazer
a leitura desses modelos com mais autonomia.
Como abordar a acessibilidade digital nas empresas foi
outro tema em destaque. Organizações de todos os tipos
estão cada vez mais presentes na web e na mídia móvel.
Tornar seus projetos de web acessíveis é complexo, afeta
múltiplas áreas e influencia a cultura da organização. É um
trabalho que requer visão, planejamento, treinamento e
educação em vários níveis e para diferentes públicos em
áreas-chave da empresa, como Tecnologia da Informação,
RH, Marketing, Atendimento a clientes, entre outros.
Denis Boudreau, colaborador da WCAG/W3C, abordou o
tema destacando os desafios e vantagens das organizações
incluírem acessibilidade desde o início e durante todo o ciclo
de vida de projetos web, e sugeriu algumas estratégias para
que a empresa alcance estes objetivos. Entre os desafios,
citou: mudança cultural da organização para incluir acessibilidade em seus processos, requisitos de projetos, validação
e auditoria de produtos. Assegurar a consistência na seleção
de tecnologias da empresa, de forma que a acessibilidade
possa acontecer. Integrar, treinar e gerenciar as múltiplas
equipes de desenvolvimento, definindo melhor deveres e
responsabilidades. Entre as vantagens: motivação para se
criar produtos de melhor qualidade, melhoria nos processos
internos, incentivo na colaboração entre equipes e prazer
dos envolvidos em gerar uma web mais inclusiva que possa
beneficiar um numero maior de pessoas.
Outros temas abordados na conferência: acessibilidade
na mídia móvel (leis, padrões, criação de apps, Responsive
Design), experiências de testes, avaliação e relatório de
acessibilidade em web sites, estratégias para a produção de
multimídia acessível e cursos a distância acessíveis, entre
outros assuntos. Concluindo, o congresso mostrou que
muito precisa ser feito. Mãos à obra !
Lucy Gruenwald é consultora e palestrante do
tema Acessibilidade Digital. É sócia proprietária da LBG
Informática (www.lbgacessibilidade.com.br). Possui certificado “Advanced Professional Development for Assistive
Technology Applications” da California State University
Northridge e “Accessible Information Technology” da University of Southern Maine. Desde 2004 trabalha com
Acessibilidade Digital, tendo participado de vários projetos
e ministrado workshops e treinamentos em diversas empresas, organizações governamentais e do terceiro setor.
Participou como palestrante em congressos nacionais e
internacionais. É bacharel em Ciências da Computação
pela USP e Especialista em Gestão de Projetos de TI pela
Escola Politécnica - USP.

por Alex Garcia

espaço aberto

É preciso refletir e debater !!!
A inclusão só vai acontecer na medida em que possamos
romper com a pressuposição e com a vergonha...

D

iminuir o estigma favorece a inclusão ? Como fazer
para a inclusão acontecer ? Estas são as duas perguntas que mais respondi nestes últimos anos em
minhas palestras pelo Brasil e em vários países do
mundo. Foram tantas às vezes, que decidi escrever
uma breve reflexão sobre isso. Pode ser que esse pensamento
complique mais a situação, mas a complexidade não está na
reflexão e sim no tema “inclusão” que é, de fato, espinhoso.
“Diminuir o estigma favorece a inclusão ?” Sim ! Diminuir o
estigma favorece a inclusão, mas na verdade, não seria necessário “atacá-lo” diretamente. Devemos atacar o que constrói o
estigma – ou seja, a pressuposição (pensamento antecipado)
e a vergonha – pois esses itens são poderosas ferramentas de
controle social. Vivemos numa sociedade em que a relação de
poder está instalada e, por consequência, a tendência ao controle
é enorme e quase sem nenhuma regra. Nessa relação de poder,
as pessoas “precisam” controlar outras para justamente manter
seu status e para isso, usam as ferramentas de controle: pressuposição e a vergonha.
A pergunta citada no parágrafo acima tem a mesma essência
que o questionamento que respondo em todas as partes do
mundo: “como fazer para a inclusão acontecer ?” E sempre digo:
A inclusão vai acontecer na medida em que possamos romper
com a pressuposição e com a vergonha !
Para mim, a pressuposição, depois de ser aplicada sobre a
identidade de uma pessoa por muito tempo, solidifica o que
chamamos de estigma, uma marca. Exemplo de como ela afeta
a identidade, é o fato de as pessoas, quando se deparam com
uma pessoa com deficiência visual na rua, pensarem: “um cego
! Coitado, não enxerga !”. Em geral, ao avistarem um cadeirante,
comentam: “coitado, não pode caminhar”. E isso acontece com
todas as pessoas com deficiência e assim se passam os anos.
Então, por que sempre “coitado” ? Usualmente, a identidade tem
sido regada por essa denominação. Depois de muitos anos, o que
temos ? Ora, temos mais um cego coitado, mais um cadeirante
coitado, mais uma pessoa com deficiência coitada. Serei um
coitado porque todos me veem como coitado ! Fim, a pressuposição venceu. A ferramenta de controle cumpriu com seu dever.
O Poder - precavido - aniquilou a possibilidade de esta pessoa
ser alguém que poderia “perturbar”.
É nesta linha reflexiva que digo: temos 1 bilhão de pessoas
com deficiência no mundo. Somos a maior minoria mundial, mas
poucos com soberania. A “esmagadora” maioria vive sua identidade pressuposta, com nada de poderes nas relações de poder,
ou seja, vivem controladas.
E a vergonha ? Para mim, é a mais terrível ferramenta de controle. Terrível porque age na ignorância social e do ser humano
em confundir “culpa e vergonha”. E onde está a confusão ? Em

geral, as pessoas sentem vergonha sem serem culpadas. Não
são culpadas, mas sentem vergonha e aqui está o poder-controle
da ferramenta vergonha. Em minhas palestras, pergunto para as
pessoas: - Você sente vergonha ?
As pessoas respondem: - Sim, sinto.
E eu novamente questiono: - De que você sente vergonha ?
As pessoas – depois de olharem para todos os lados e ficarem
vermelhas – respondem: - De muitas coisas, mas na verdade
não sei bem.
Como se pode observar, as pessoas não tem certeza da culpa.
A vergonha, como ferramenta de controle, age justamente nesta
incerteza. Para mim, está claro e provado – depois de vivenciar
diversas culturas e comportamentos – que as pessoas com deficiência mais desenvolvidas são aquelas que têm bem claro a
“culpa” e “não culpam”. Elas apenas sentem vergonha se são
culpadas. Se não são culpadas, não sentem vergonha.

A pressuposição e a vergonha: na corrente do
interesse

A pressuposição e a vergonha, à medida que subalternizam
pessoas com deficiência, também dão poderes a elas. É o que
chamo de “na corrente do interesse”. O Poder, na grande maioria
das vezes, escolhe pessoas com deficiência pontuais e subalternas
para receberem cargos, status e prestígio, mas, esta escolha serve
justamente para manter o controle. Todos sabem que nos dias
atuais essa prática é comum. Muitos de nossos “líderes” são assim.
O Poder dá o “Poder” para aqueles que não vão ser agentes, para
aqueles que não vão “ferir” as relações de poder, ou seja, aqueles
que não vão “quebrar” a corrente.
O que acabamos de refletir é definitivamente espinhoso. É
justamente este tema que debato em minhas palestras e é um
assunto tão espinhoso, que não conheço no mundo outra pessoa a
abordá-lo tão abertamente em congressos além de mim. Debater
este tema – pressuposição/vergonha/poder/subalternidade – é,
sim, acertar diretamente na “ferida” da essencia humana e social.
Quem tem disposição em abordá-lo, deve estar ciente de que
atingirá a “normalidade” e o “poder”.

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
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por Adelino Ozores

Gente eu só pedi um táxi !

C

E o nosso dia se transformou numa confusão...

hamar um táxi deveria ser algo
simples que acabou se transformando num emaranhado ao nos
impedirem de ir e vir. Quer ver ?
Você é convidado a participar
de um evento. Confirma sua presença, se programa. No dia, com muita antecedência chama
um táxi e espera, espera e espera. Alguns dirão:
São Paulo é assim mesmo, o trânsito da cidade
é assustador. Mas, assustador é ter o seu pedido atendido após três
horas de espera. Assim é a vida de quem precisa de táxi acessível.
Sábado ensolarado... deve ter deixado “mais animada” a atendente da cooperativa que confirmou que teríamos um carro, bastava
esperar alguns minutos. Longos minutos. Na espera, resolvemos ligar
para mais taxistas, quem sabe poderiam nos levar ao compromisso.
O tempo passava. Coincidentemente ou não, os 3 taxistas estavam
atendendo pessoas sem deficiência que poderiam utilizar qualquer
outro carro que não o adaptado. Isso é correto ?
Ainda na espera, o discurso interno é irritante, mas o ideal é
manter o bom humor, porque assim, um não irrita o outro. Funcionou, após 3 horas, o irritado era o taxista que veio nos atender. Ele
reclamava do sistema das cooperativas, do valor das mensalidades,
da estratégia que outros taxistas utilizam para pagar o aluguel do
carro. Enfim, se o sistema é falho, deveriam reivindicar que seja
melhorado para todos, prestadores de serviços e usuários. Estamos
fazendo nossa parte ao questionar o sistema e pensar em como
fazer com que mais pessoas com deficiência saiam de casa e se
permitam usufruir do direito de ir e vir. Para isso é preciso que o
sistema de transporte funcione. Uma coisa leva à outra, pessoas
com deficiência não usam o sistema porque o sistema é falho. O
sistema permanece falho porque as reclamações não são suficientes
para que o poder público preste atenção e resolva a situação. Ou
seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E, se juntarmos
todas as nossas forças o bicho foge !
Pensa que acabou por aí ? Não se engane ! Nosso dia estava
apenas começando...
Perdemos a abertura do evento, mas chegamos com tempo
para abraçar amigos queridos, parabenizar o idealizador do projeto
do parque inclusivo e registrar o momento com lindas imagens.
Enquanto isso, o taxista esperava, pois a próxima parada seria a
estação Belém do Metrô.
A estação Belém é imponente em sua arquitetura, uma beleza,
só que não planejaram um elevador para chegar às catracas. Respiro
fundo, decido ir em busca de um funcionário do Metrô, porque o
interfone que disponibilizam não funciona. Decidida a não perder
o bom humor, porque o sorriso do meu marido (que é cadeirante)
vale esse respirar fundo. Tenho certeza de que ele deve ter pensado
o mesmo. O momento era de total cumplicidade.
Peço ajuda, e sou orientada a esperar. Esse verbo realmente
merece uma especial atenção.

Vou ao encontro do meu marido e me surpreendo com a quantidade de policiais militares. A estação
Belém foi um dos pontos de encontro da PM que
se dirigia aos locais dos eventos para comemoração do aniversário de São Paulo. Bonito de ver, e
mais ainda, quando se ofereceram para ajudar meu
marido a subir pela escada rolante. Ainda bem que
tinha elevador para alcançar a plataforma.
Embarcamos rumo à estação Anhangabaú do
Metrô (região central da capital paulista). Quando tudo parecia ter
se resolvido, mais uma surpresa. O elevador não funcionava. Lá vou
eu procurar ajuda novamente. Alguns lances de escada e a maldita
ponta de um band-aid no calcanhar (brincadeira) e encontro a sala
de atendimento aos usuários. Sou informada pela funcionária que
aos finais de semana e feriados, o elevador é desligado. Sem muito
tempo para conversar, respiro fundo e peço ajuda. E qual o verbo
que escuto ? Sim: ESPERAR. Voltando sou surpreendida por outra
legião de policiais militares, que indignados com a situação, ajudam
meu marido a subir duas escadas rolantes.
Resolvemos conversar com a atendente para saber o motivo
do elevador desligado. Ela só sabe repetir o que lhe disseram para
falar: “nos finais de semana e feriados não funciona.”
Após o gasto de palavras, raciocínio e energia emocional, ouvimos
a frase: “preencha esse formulário para oficializar sua reclamação”,
e sem respirar, a funcionária emendou: “os cadeirantes acabam
contando com a ajuda dos usuários.” Fácil, não é ? A gente se
acostuma com a falta de serviço e arruma uma forma de resolver o
problema. Mas, em caso de acidente, de quem é a responsabilidade
? Do usuário ?!?
Sem elevador, precisávamos subir mais duas escadas rolantes
até chegarmos à saída que dá acesso ao Teatro Municipal. Um gentil
usuário atendeu o meu pedido de ajuda. Dividi com ele o peso da
cadeira, mas sem sucesso. Afinal, são mais de 130 Kg (pra quem
não sabe, uma cadeira motorizada pesa cerca de 60 Kg) e por conta
disso, quase deixei meu marido cair. Além de gentil, o mesmo rapaz,
consciente de que seria mais seguro ir sozinho, assumiu o controle
no segundo lance e assim conseguimos chegar. Ainda bem que
existem pessoas que se importam. Atitude como essa já seria um
bom motivo para que os administradores dos transportes públicos
se empenhassem mais para resolver os problemas.
A luta já foi por transportes acessíveis, agora é para fazer com
que funcionem decentemente.
Ao chegarmos diante do Teatro, faltou energia física e emocional
para saborearmos os pratos oferecidos na feira gourmet. Aos poucos, restabelecemos o fôlego e os sorrisos voltaram, nosso coração
serenou, a cabeça esfriou, e o quente ficou para o belo dia de verão.
São Paulo, que abriga e convive com a diversidade, tem gente
correndo sem se dar conta do outro, mas há muitos que estão
atentos e se solidarizam. Ainda bem !
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Ao final de tudo,
ficam duas possibilidades: ou a pessoa
com deficiência deve
ficar em casa ou é
preciso que mais
pessoas com deficiência saiam de casa.
Porque ajudar um, é
fácil... quero ver ajudar 40 ou 50 cadeirantes de uma única vez.
Minha esposa abordou o inusitado do dia muito bem. Mas fica
a dúvida ! Será que estamos preparados para a Copa e/ou para os
Jogos Paralímpicos ?
Faço uso vez ou outra do transporte público, mas todas as
manhãs milhões de pessoas acordam, nos mais diversos horários,
preparam-se para sair e se dirigem ao transporte público para as
diversas atividades, enfrentando inúmeras dificuldades para transpor
os percursos.
Entre essas pessoas, uma grande parcela se destaca pela superação diante da falta de acessibilidade e gentileza na cidade. São
idosos, gestantes, obesos, mães com crianças de colo, pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida - permanente ou temporária - e
seus acompanhantes que precisam acordar horas antes para se
prepararem e depois vencer caminhos sem calçadas e até – as
vezes - sem pavimentação para alcançar o transporte. No ponto,
por exemplo, precisam contar com a sorte, afinal quantos ônibus
irão passar até que um seja acessível ? Quantos lotados ? Quantos
estão com os lugares reservados ocupados ? Ou quantos estarão
com as plataformas elevatórias para embarque das cadeiras de
rodas, simplesmente, quebradas ?
No ônibus, continua a peregrinação... buracos, superlotação,
engarrafamento... essas coisas roubam as energias. Mas não para
por aí. Ao desembarcar, mais aventuras esperam... são calçadas
quebradas, desníveis, postes, raízes, árvores, bancas de jornal, entre
tantos obstáculos a serem vencidos.
Na estação do Metrô, dependendo de qual, tem que contar
com a boa vontade dos seguranças ou dos usuários para superar
barreiras. Mesmo as com elevador, fica sempre a incerteza se funcionam. Vencido o Metrô, voltam às calçadas ou outros ônibus para
atingir o destino. Peregrinação que roubam horas preciosas do dia e
que por vezes dificultam ou impossibilitam cumprir compromissos,
perdendo hora de trabalho, consultas, aulas, dificultando até o lazer.
As cidades não mais podem ser indiferentes aos seus cidadãos. Não
mais podem ficar brincando de faz de conta.
Décadas atrás, vislumbrávamos o ano 2000 como uma cidade
futurista à lá “Os Jetsons”, série animada de televisão que introduziu
no imaginário das pessoas o que seria o futuro: carros voadores,
cidades suspensas, trabalho automatizado, esteiras rolantes, toda
sorte de aparelhos eletrodomésticos e de entretenimento. Um
mundo prático e possível para todas as pessoas.
Chegamos a 2014 e o que vemos ? Vemos uma cidade antiga
e agonizante. Vemos uma cidade “deficiente” que não serve seus
cidadãos. Vemos uma cidade sem planejamento que cresce desgovernada. Vemos uma cidade excludente.
Mudar essa realidade é possível. Precisamos de união. Precisamos

de um plano que possa estabelecer diretrizes e definir estratégias
para que governantes e comunidade possam fazer das cidades
um lugar para todos, ou seja: prevenir a criação de novas barreiras;
promover a adaptação progressiva dos espaços e edifícios existentes;
e mobilizar a comunidade para a criação de bairros compactos e
acessíveis.
A execução destas ações permitirá aos governantes, de forma
planejada e progressiva, cumprir com suas obrigações legais e sociais
em matéria de mobilidade e acessibilidade, fazendo da cidade um
espaço de convivência pleno.
Precisamos de um novo olhar que nos conduza a caminhos e
atitudes para a construção de uma cidade sem barreiras por meio
de conceitos e princípios de acessibilidade:
ACESSIBILIDADE - a capacidade do meio de proporcionar a todas as pessoas igual oportunidade de uso e participação, de forma
direta, imediata, permanente, segura e o mais autônoma possível.
ROTAS ACESSÍVEIS - percursos livres de quaisquer barreiras
de um ponto a outro que integram a cidade - trajetos contínuos,
desobstruídos e sinalizados que conectam os ambientes externos
ou internos de espaços e edificações, que possam ser utilizadas de
forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas
com deficiência.
DESENHO UNIVERSAL - designa o desenho de produtos, equipamentos, programas e serviços que possam ser usados por todas as
pessoas, na maior medida do possível, sem necessidade de adaptação ou de desenho especializado. Não exclui os dispositivos de
apoio destinados a grupos específicos de pessoas com deficiência,
sempre que necessário.
CIDADE COMPACTA - pensada de acordo com a realidade de
cada lugar, tem como base duas grandes características: densidades elevadas e uso de solo diversificado. Estas duas características
traduzem-se numa intensificação de usos do solo, de população e
de tráfego. Deste modo a cidade procura resolver os seus problemas
dentro dos seus próprios limites, evitando a expansão urbana e o
consumo de mais terrenos.
Novo olhar que nos possibilitará ter um lugar para todos, onde
as pessoas possam circular, orientar-se e comunicar-se com autonomia, participando na vida da comunidade e usufruindo de espaços,
bens e serviços, independentemente das suas capacidades físicas,
sensoriais ou cognitivas.
Assim, promover acessibilidade é defender a cidadania e qualificar a cidade. O que faz das cidades, lugares mais funcionais, mais
confortáveis, mais seguras, mais competitivas e sustentáveis.
Nós só pedimos um táxi ! Mas quem sabe, juntos e misturados,
podemos fazer de São Paulo, uma cidade para todos ! Vamos lá,
mãos a obra: Reclamem !!!

Adelino Ozores é cadeirante e consultor
em acessibilidade
E-mail: adelinoozores@yahoo.com.br
Eliane Lemos é Psicóloga
E-mail: eliane-lemos@uol.com.br
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por Luciene Gomes
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Rotas Acessíveis trazem
benefícios a todos

definição técnica para Rota Acessível é um trajeto
contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta
os ambientes externos ou internos de espaços e
edificações e que possa ser utilizado de forma
autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive
aquelas com deficiência. (NBR-9050 da ABNT- 2004).
Embora uma Rota Acessível esteja diretamente relacionada
a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, ela pode
ser utilizada por todas as pessoas. Afinal, é muito mais fácil
e seguro utilizar percursos sem obstáculos e com sinalização
universal. Infelizmente, isso ainda é uma realidade de poucas
cidades no Brasil.
No exterior, as Rotas Acessíveis já estão inseridas na paisagem
de muitos países, especialmente da Europa, onde a qualidade
dos espaços permite a pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida circular com a maior autonomia possível.
Esses percursos devem ser contemplados no interior dos
edifícios (de forma a interligar as principais áreas do local de
acordo com as normas e da função do espaço), assim como
no sistema urbano das cidades. A elaboração de rotas acessíveis
externas deve seguir as determinações da legislação vigente, em
conformidade com o desenho universal nas ruas (onde estão
localizadas vagas para pessoas com deficiência e idosos e as
faixas de pedestres), nos passeios públicos (incluindo mobiliário
urbano, piso, entre outros) e nas guias rebaixadas. A sinalização
deve ser disponibilizada por recursos auditivos e visuais, braile,
alto relevo e mapas táteis.
As Rotas Acessíveis devem estar presentes em todos os
pontos da cidade, mas, prioritariamente, próximas a equipamentos de saúde, edifícios públicos, escolas e universidades,
hotéis, áreas comerciais e equipamentos culturais. É importante
considerar que a acessibilidade
é um ponto integrante da política de mobilidade urbana no
Brasil (artigo 5º da Constituição
Federal).
Como cadeirante, posso citar como um bom exemplo de
Rota Acessível a Avenida Paulista, em São Paulo/SP, por onde
circulo com muita facilidade e
posso utilizar diferentes serviços, embora ache fundamental que o seu entorno também
passe por reformas. Citando
outros dois lugares que ainda

não conheço, foi implantado um percurso com Rota Acessível
em 2012, no centro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, próximo
à Estação Central do Brasil, e em cerca de um quilômetro no
Centro Histórico de Salvador/BA.
Para auxiliar no levantamento desses locais por todo o País,
uma parceria entre a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e a IBM resultou em um aplicativo colaborativo
gratuito para celulares e tablets chamado “Rota Acessível” (www.
rotaacessivel.com.br), que conta com a ajuda da população para
fazer um mapeamento onde podem ser indicados os itens para
localização de vagas reservadas, condições das calçadas, faixas
de pedestres, guia rebaixada, iluminação pública, semáforo de
pedestres e presença de sinalizações tátil e visual.
Circular por essas rotas é um direito do cidadão e sua implantação é um dever do poder público. Podem ser expandidas
para rotas acessíveis culturais, turísticas gastronômicas, entre
tantas outras.
Fontes: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR9050/2004.
www.catracalivre.com.br / www.rotaacessivel.com.br / www.
prograd.uff.br

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
na área de Acessibilidade e Desenho Universal. E-mail: contato@planolivre.com.br

por Jony da Costa

Como anda a acessibilidade
das cidades brasileiras ?

N

ão há como debater sobre a inclusão das pessoas
com deficiência sem falar na acessibilidade, até
porque é ela que vai colaborar de maneira efetiva
com o direito de ir e vir com qualidade dentro
das cidades, desenvolvendo uma vida plena ao
cidadão. A acessibilidade é um direito já garantido pela Lei
Federal Nº 10. 098, de 19 de dezembro de 2000, com regras
estabelecidas para acessibilidade, tais como: o planejamento
e urbanização das vias públicas, parques e demais espaços de
uso público que deverão ser concebidos e executados de forma acessível com qualquer elemento que facilite a autonomia
pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico.
É preciso encarar isso de forma ampla em todas as esferas
sociais. Sabendo disso, muitos já estão se preparando. Um
exemplo é a cidade mineira de Uberlândia/MG. O investimento
deu resultado, visto que no ano de 2010, o local foi escolhido
entre as 100 cidades-modelo em acessibilidade segundo a ONU
(Organização das Nações Unidas).
Outras cidades brasileiras também estão se preocupando
com a questão da acessibilidade, sempre buscando a adequação
dos ambientes para todos. Sendo assim, não poderia ficar de
fora a cidade de SÃO PAULO, uma das grandes metrópoles do
País. Assim como seu tamanho territorial, os problemas também
são grandes e é exatamente por este motivo que os moradores
enfrentam grandes dificuldades para transitar. É fato que no
centro a acessibilidade já esta se adequando, porém os desafios
parecem ainda maiores quando se fala de bairro, que
muitas vezes não tem a estrutura adequada para as
pessoas com deficiência.
O vice-presidente da ACEDA - Associação Comercial Empresarial, Paulo Ribeiro, diz que enxerga

falhas na questão da acessibilidade juntamente com a associação
dos moradores, a qual faz parte. Para ele, o maior problema é a
falta de visão e o pouco trabalho que esta sendo feito em favor
da acessibilidade. Eles têm buscado estas melhorias com a
subprefeitura, como na questão do alargamento das calçadas e
reflorestamento de árvores em lugares adequados. A associação
comercial espera que, com as melhorias, o público com deficiência se aproxime mais do comércio local e também pretende
buscar a colaboração para orientar os comerciantes na questão
do atendimento. A comunicação com estas pessoas, para ele
inclusão, é tudo aquilo que permite o acesso das pessoas em
todo ambiente que ela vive. A associação se localiza no distrito
de Perus, bairro da região noroeste da capital paulista, contemplando o Jardim Canaã, Primavera e Jardim Santa fé, localizados
às margens da Rodovia Anhanguera.
Os desafios em torno da acessibilidade não se encontram
somente em uma região da cidade de São Paulo. Isso é um
problema diagnosticado em diversas localidades da metrópole,
é o que relata, com tons de indignação, a jovem Ananda Cristina da Silva Leal, cadeirante de Sapopemba, zona leste de São
Paulo: “a acessibilidade onde moro chega a ser uma raridade.
Ruas esburacadas, calçadas com parte do seu espaço ocupado
ou com piso em desnível, áreas de lazer totalmente inacessíveis e estabelecimentos onde se é impossível estar por não ser
oferecida a mínima condição para tal”, desabafa.
As dificuldades que a jovem relatou trazem outros problemas
para seu cotidiano, como: problemas em encontrar consultórios
médicos com acessibilidade adequada e até mesmo locais que
oferecem cursos de especialização. Ela levanta outra questão
relevante relacionada ao acesso: “quando não acontece, a pessoa
com deficiência fica isolada e perde oportunidades”. Para ela, a
acessibilidade não pode se resumir somente em desenhos e
planejamento, e sim ser efetiva para todos.
Jony da Costa Naim é pessoa com deficiência, escreveu
dois livros: um de poesias variadas e outro infantil. É idealizador do
projeto INCLUSÃO PARA TODOS e atua como repórter e palestrante
na área da inclusão de pessoas com deficiência. É dramaturgo e
cursou teatro e expressão corporal.
Blog: www.facebook.com/pages/Inclus%C3%A3o-Para-Todos-e-blogger
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por Flávio Scavasin

100% dos Táxis com Desenho Universal
um desafio ao Governo e às montadoras do Brasil !

E

m 2009, em clima de festa no centro de São
Paulo/SP, fui ao lançamento dos primeiros táxis
acessíveis da cidade. Como sei que uma política
pública não pode prescindir de detalhes, conclui
que o modelo lançado – e que veio a ser copiado
em outras cidades Brasil afora – da forma que estava não
poderia dar tão certo. Por quê ? Da parte dos taxistas, não
receberiam qualquer auxílio para a onerosa instalação de elevador e demais adaptações das suas vans, além de só poderem transportar cadeirantes e seus acompanhantes, vetando
outros passageiros. Da parte dos cadeirantes, porque teriam
um ínfimo percentual de táxis disponível e aconteceria o que
se vê hoje: o cadeirante vai de táxi a algum lugar e fica muito
tempo para conseguir um outro para voltar – se conseguir
– ou então, tem de pagar pelo tempo parado. Sem contar
que o elevador de cadeira de rodas fica na parte traseira do
veículo, o que dificulta e expõe ainda mais o ingresso ou a
saída do cadeirante, além de suas ferragens provocarem muito
ruído no interior do veículo.
Mas, sempre me pergunto: por que não copiar o que já
funciona bem em outros países, eventualmente com pequenas adaptações ? E é aí que me lembro dos táxis londrinos,
cuja acessibilidade passa despercebida para os cidadãos sem
deficiência que transitam pelo solo inglês, justamente pelo
seu conceito de Desenho Universal, ou seja: bom para todos !
É certo que os táxis de Londres são uma tradição à parte,
às vezes até disputando com o “Big Ben” e a troca da guarda
britânica nas fotografias. O primeiro motorizado é de 1897 e,
a partir daí, alguns fabricantes passaram a seguir as normas
estabelecidas, dentre eles: Vauxhall, Unic, Renault, Morris,
Beardmore, Winchester, Austin e mais recentemente, a Nissan.
Nessa evolução, em que a segurança e o conforto sempre
foram fundamentais mesmo em veículos de menor porte, veio
a acessibilidade em 100% (cem por cento) da frota a partir
de 1987. A ideia foi de instalar uma rampa oculta sobre o assoalho do veículo e que só aparece para ser desdobrada pelo
taxista quando um dos bancos de
passageiros é rebatido (como pode
ser visto pelas fotos deste artigo) em
que só não aparecem os cintos que
trazem total segurança ao cadeirante
ou ao carrinho de bebê, que não
precisa ser desmontado para entrar
nesses veículos.
O mesmo também deveria ocorrer no Brasil, que se estabelecesse

de imediato que a
licença para os táxis
só seria concedida
ao que for acessível
– em um prazo de
4 anos, como sugestão – não há dúvida
de que as principais
montadoras disponibilizarão ao menos um modelo de seus veículos com essas
características, que por sua vez, poderão ser adquiridos pelos
taxistas e pelos cidadãos comuns, em primeira ou segunda mão.
Além disso, a totalidade dos táxis acessíveis não trará custo
algum ao Estado. Seria bom para os taxistas e para o público
em geral, incluindo os cadeirantes, como deve ser.
Finalmente, ainda sobre táxis, temos registrado que pessoas com deficiência, em especial cegos, estão tendo dificuldades em utilizar esse serviço na cidade de São Paulo com
autonomia em função da sua impossibilidade de transitar ou
parar, mesmo que rapidamente, nos corredores de ônibus,
obrigando-os a transpor canteiros e cruzamentos sem acessibilidade ou sinalização adequada para o seu embarque ou
desembarque, muitas vezes em local distante do desejado,
como nas grandes avenidas.

Flávio Scavasin é pessoa com deficiência,
membro do grupo “Cidade para Todos – Acessibilidade”,
consultor e palestrante em temas voltados a pessoas com
deficiência. Foi fundador e vice-presidente da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida – ABPST,
ex-presidente voluntário do Instituto de Acessibilidade para a
Diversidade (IAD), foi coordenador de Desenvolvimento de
Programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de São Paulo (2008 – 2012), foi gestor do
Parque Villa-Lobos, segundo em importância na cidade de
São Paulo, que se tornou no período o primeiro parque acessível do Estado de São Paulo (2004 – 2008). É ex-presidente
do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência – CEAPcD, é pós-graduado em Administração pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV, formado em Direito pela
Universidade de São Paulo – USP.
E-mail: fscavasin@uol.com.br

por Karolina Cordeiro

Blogs sobre acessibilidade são
sugestão para todas as cidades

Q

uando ouvimos a palavra “acessibilidade” logo
pensamos em um cadeirante ou em uma pessoa
que não pode se mover, mas que precisa, nesse
caso, entrar e sair de lugares. A questão é que
possibilitar o acesso vai muito além desse pensamento. Enxergar uma cidade acessível é possível para todos os
cidadãos e não somente para quem necessita. Afinal, todos são
beneficiados e tem facilitado seu direito de cidadão de ir e vir.

A cidade vista pelas rodas de uma cadeira

Com a ideia de listar lugares acessíveis, surgiu o guia virtual
de acessibilidade da cidade de Uberlândia/MG – o blog: www.
acessibilidadeuberlandia.blogspot.com.br. É uma sugestão que
pode ser usada em todas as cidades e não apenas na minha,
pois com a facilidade do uso do aparelho celular – ao registrar
lugares acessíveis e tornar essas informações públicas – estamos
oportunizando uma melhor qualidade de vida para a pessoa
com deficiência.
Ao sair de casa para praticar esporte, lazer, educação ou saúde,
quem tem limitação física sabe como são grandes as barreiras
encontradas. Ao acessar o blog, que é atualizado semanalmente, a pessoa estará por dentro de todas as novidades e lugares
adaptados para recepção. Tudo isso serve também de estímulo
para que outros comerciantes se adaptem e não percam este
nicho do mercado, afinal, aumenta-se a receita da empresa à
medida que o número da clientela se eleva. Exemplos disso
podem ser observados nas fotos, onde uma Pastelaria fez uma
reforma e teve toda preocupação com acesso livre, pensando
em rampas e fácil estacionamento. Já a churrascaria incorporou à fachada uma rampa de acesso, não deixando a beleza
da entrada de lado. São modificações que levam famílias de
idosos, cadeirantes e crianças que utilizam carrinho a quererem
frequentar esses lugares.
Um restaurante dentro da cidade, que tem até parquinho
adaptado, oferece qualidade de vida à criança com deficiência
proporcionando conforto e praticidade. Com certeza, quem vai
pela primeira vez, sempre volta.
Realizar flagrantes, como por exemplo, de uma calçada danificada e a falta de uma rampa de acesso, pode alterar nosso
destino e, ao mesmo tempo, incentivar o poder público a realizar
melhoramentos.

O blog também tem a finalidade de levar o indivíduo sem
deficiência a uma reflexão sobre seu papel enquanto cidadão
que convive na sociedade, interagindo constantemente com a
diversidade. É sair do estado de “dormência” e pensar no outro
como participante desse processo.
Acessibilidade é algo tangível, palpável, possível e de responsabilidade de cada um de nós. Pertence a nós a necessidade
de praticá-la, implantá-la e usá-la. A acessibilidade necessária
sempre é sua vizinha imediata, afinal, todos têm um amigo,
parente, conhecido ou vizinho idoso ou com alguma deficiência.
Hoje em dia, enfatiza-se a acessibilidade como um “diferencial”. Mas, devemos ter cuidado para não transformar
um direito de todo ser humano, que deveria ser normal, em
algo segregador. Dar condições de acessibilidade é cumprir
a legislação e isso vale para todos e não apenas para alguns
(que ainda se vangloriam por isso). É claro que até os conceitos de inclusão e normas de acessibilidade se tornarem algo
comum, ainda vai demorar, pois é um aspecto cultural. Mas
não pode se desenvolver uma cultura de que “aqui é melhor
porque tem acessibilidade e atendimento preferencial”. Uma
cidade acessível, não é só coisa de “cadeirante”. Somos um
país com 43 milhões de pessoas com deficiência: tetraplégicos,
cadeirantes, cegos, surdos, mudos, surdos-mudos… Idosos,
mulheres grávidas, obesos ou doentes crônicos que também
exigem cuidados.
Melhorar uma cidade para torná-la acessível pode fazer parte
da rotina do cidadão, deve-se abrir os olhos. O problema das
pessoas com deficiência não é conviver somente com suas
próprias limitações, mas também com as limitações que a
sociedade, através de seu preconceito, impõe por meio de
barreiras tanto atitudinais quanto arquitetônicas.
Tornar as cidades mais acessíveis é uma das formas dignas
do Poder Público expressar o respeito aos cidadãos. Para tanto,
é necessário facilitar o acesso de todos os membros da sociedade aos prédios, espaços e serviços disponíveis, garantindo o
direito de ir e vir, o conforto e o bem-estar, além de se respeitar
os direitos iguais de todos, para que cada cidadão, com suas
características, tenha as mesmas oportunidades.
Não somente os lugares podem ser acessíveis, mas principalmente as pessoas, pois elas transformam lugares... E você ? É
acessível ? Uma pessoa é acessível quando ela te ouve, sorri para
você porque não tem preconceitos. Isto é ser acessível...

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.

77

78

ensaio

Rayane Landim - 22 anos
Paralisia Cerebral
São Paulo/SP
Look e Maquiagem: Paloma Serradilha
Foto: Kica de Castro

