Novo sistema de próteses
a prova de água 3R80
Liberdade total para a sua mobilidade
em qualquer ambiente
O novo sistema protético a prova de água
e corrosão, 3R80 Ottobock – confere um
alto nível de mobilidade no seu caminhar e
agora te acompanha onde quer que você
deseje estar.

“A sensação de ser campeão é mágica,
assim como poder entrar na piscina, no
chuveiro e até no mar com o novo 3R80 a
prova de água. Ganhei um novo nível de
liberdade e hoje faço atividades que minhas
próteses anteriores não permitiam.”
Daniel Dias, 9 medalhas de ouro paralímpicas em natação e
embaixador da Ottobock no Brasil

Na cidade ou no campo, na praia ou até
debaixo de água não há mais limites para
suas vontades.
Consulte seu técnico ortopédico para
conhecer e desfrutar das vantagens e
benefícios do sistema Ottobock a prova de
água 3R80, porque certamente a sua vida
nunca mais será a mesma.

Versão para amputações
transfemorais ou cotos longos e
desarticulados do joelho.

www.ottobock.com.br | comercial@ottobock.com.br
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A

gora que toda aquela expectativa em torno da Copa do Mundo no Brasil acabou eu sinceramente, depois de esperar por isso desde janeiro, gostaria muito de iniciar esse editorial
desejando a todos “um Feliz Ano Novo” !!! Mas, será que dá para fazer isso ?
Em dezembro do ano passado no meu editorial do Anuário da Revista Reação, eu já dizia
que 2014 seria um ano muito difícil e que teríamos pouco mais de 90 dias úteis para nossas
atividades profissionais, levando-se em conta: o Carnaval, feriados, Copa do Mundo e Eleições.
E realmente, infelizmente, o que previ na época está acontecendo. Já estamos em agosto, já
se passaram 8 meses e o ano de 2014 praticamente – pelo menos no que diz respeito aos
negócios e à vida produtiva do Brasil – ainda não começou.
Estamos com um País estagnado, com uma inflação enrustida e os preços aumentando a
cada dia. A produção está caindo em todos os setores, até no automobilístico. As vendas no
comércio e serviços de todos os segmentos de negócios despencaram, inclusive no nosso
meio. Ao contrário do que se pensou e do que o governo apregoa através da mídia, nem
o segmento do turismo, rede hoteleira, bares e restaurantes tem o que comemorar com o
advento da Copa. A realidade foi de um movimento bem abaixo do esperado e do projetado.
Investimentos foram feitos, estádios construídos, obras que estão ainda inacabadas e muitas
infelizmente acabarão ficando assim mesmo, afinal a Copa já acabou... E o saldo de tudo está
sendo devedor !
O que está dando a impressão é que a tal “Copa das Copas” só trouxe desilusão, decepção
e prejuízos, e que nós, simples mortais, cidadãos brasileiros, trabalhadores de verdade que
geramos empregos e pagamos impostos, arcaremos com uma conta impagável e que teremos
que carregar nas costas esse fardo impensado e pirotécnico de assumir um evento nessas
proporções num País como o nosso, com tantos problemas internos. Temos uma violência
descontrolada nos grandes centros, falta de água de um lado, enchentes do outro, crise crônica
na saúde, na educação e na economia também. Gente morrendo em corredores de hospitais
que reclamam não receber verba pública nem para comprar esparadrapos, enquanto bilhões
de Reais foram gastos nos estádios e nas obras inacabadas para atender um evento de 30
dias ! Isso é justo ? Isso é coerente ? Que cada um tire suas próprias conclusões, mas será
que pensaram que se o Brasil, por ventura, ganhasse a Copa, um gol do Neymar iria fazer com
que todos nós esquecêssemos das mazelas que o País vive todos os dias no “mundo real” ?
Aliás, na minha modesta opinião, a Seleção Brasileira nesta Copa foi o retrato do Brasil... sem
comentários. E enquanto tudo isso está acontecendo, debaixo dos nossos olhos, na nossa barba,
ainda vem o Brasil com discurso preocupado com o que está acontecendo em Israel, preocupado
com Cuba, com a Venezuela, Argentina, Haiti... lógico que temos que estar atentos e participando
de tudo que acontece no mundo, mas por favor... temos que nos preocupar primeiro com o que
acontece em nosso quintal. Quantas Cubas, Venezuelas, Haitis, Israeis e Argentinas não temos
aqui mesmo ? Os problemas que eles passam e que preocupam tanto nossos governantes, não
são piores do que o povo brasileiro tem na “vida real” nas periferias do Brasil. Por que então não
olhar e se preocupar com o nosso umbigo primeiro ?
Meus amigos desculpem o desabafo, mas só gostaria de com isso fazer com que reflitamos
um pouco mais na nossa realidade. Afinal, teremos Eleições daqui há algumas semanas, de
novo a chance de eleger gente de nossa confiança para comandar o Brasil e expurgar gente em
quem não confiamos mais, que temos certeza que estão prejudicando nossas vidas com suas
ações. Tem muita gente boa na política, mas também tem muita coisa ruim. E boas ou ruins,
lembrem-se: quem as coloca lá somos nós com o nosso voto. Por isso, pensem, reflitam, analisem... Votem com consciência ! E que tenhamos em breve motivos novamente para comemorar.
Que tenhamos um Feliz Ano Novo todos os dias. O Brasil é um grande e rico País. Nosso povo
é espetacular e logo, com trabalho, perseverança e investimento de todos nós, acreditando no
País e no potencial que temos, não vamos deixar a peteca cair. Vamos continuar fazendo nossa
parte... somos vencedores no campo da vida, independente de resultados de uma Copa do
Mundo... Um grande abraço a Todos !

“Bendito seja o Senhor, a minha Rocha... Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha
torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio..”
Salmo 144:1 e 2
twitter.com/revista_reacao

facebook.com/reacaorevista
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Eleições 2014
Será que os candidatos se preocupam com as pessoas com deficiência ?

E

m outubro próximo teremos Eleições para Presidente da República, Governadores dos Estados,
Senadores e Deputados Estaduais e Federais. Pensando nisso,
extraordinariamente, as Páginas Amarelas da
Revista Reação desta edição serão um pouco
diferentes do convencional.
Dedicamos este espaço tão nobre da revista
para um assunto extremamente sério e que influenciará diretamente na vida de todos nós brasileiros nos próximos meses e, quer queiramos
ou não, nos próximos 4 anos daqui para frente.
Por isso, ao invés de uma entrevista com
uma personalidade importante do nosso segmento, como fazemos tradicionalmente já há
17 anos, nesta edição este espaço estará dedicado a apresentar a vocês leitores e amigos,
um pouco das propostas e compromissos com
o movimento das mais de 45 milhões de pessoas com deficiência dos principais candidatos
à Presidência da República e Governos dos dois
principais estados da nação – São Paulo e Rio
de Janeiro – em seus planos de governo ou
propostas eleitorais.
Os candidatos são muitos, assim, seria impossível falarmos com todos. Principalmente
em todos os Estados do Brasil, por isso, demos

preferência por falar com os principais, mais bem
colocados nas pesquisas atualmente, para Presidência, e em São Paulo e Rio de Janeiro também.
Também no que se refere aos candidatos ao
Senado e as cadeiras de Deputados Estaduais
e Federais, se fossemos falar com todos seria
uma tarefa impossível. Então, nesses casos,
preferimos dar apenas uma ideia geral, concentrando nossas forças nos chamados “presidenciáveis” e nos candidatos a governo, apenas de
RJ e SP, aproveitando para nos desculparmos
com os outros estados brasileiros, por não termos condições e espaço para falar com todos.

Panorama eleitoral brasileiro
A Revista Reação quis conhecer as propostas dos principais candidatos a cargos majoritários, pelo menos dos melhores avaliados nas
pesquisas de intenção de voto para as eleições
de outubro. No caso dos presidenciáveis: Dilma
Roussef (PT), Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB). Em termos de governo de
Estado, escolhemos em São Paulo: Geraldo
Alckmin (PSDB), Paulo Skaf (PMDB) e Alexandre Padilha (PT). Já no Rio de Janeiro: Anthony
Garotinho (PR), Marcelo Crivella (PRB), Luiz
Fernando Pezão (PMDB) e Lindberg Farias (PT).
Para todos eles, mandamos um conjunto de

perguntas sobre os principais pontos de interesse da PcD, como: saúde, educação, mobilidade
urbana, trabalho, entre outras.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral,
o cadastro nacional de eleitores residentes no
País e no exterior, do último mês de julho, aponta
que 430.055 pessoas declararam ter um ou
mais de um tipo de deficiência. A deficiência
de locomoção foi a mais numerosa (157.270),
seguida da deficiência visual (58.232).
São Paulo tem o maior contingente de
eleitores com deficiências, com 136.282 pessoas e, no Rio de Janeiro são 40.727. Do total,
148.667 eleitores solicitaram atendimento
especial e a Justiça Eleitoral oferecerá 32.267
seções especiais em todo o Brasil, o que dará,
em média, 4,6 eleitores por seção, contra a
média de 9,4 registrada em 2010, por exemplo.
Isso é um mau sinal... menos PcD exercendo
seu direito de voto.
Somando os familiares, isso se torna um
contingente com um peso considerável para
qualquer candidato. A Revista Reação sempre
prega essa máxima desde o início de suas atividades. Se hoje o Censo indica 45 milhões de
brasileiros com deficiência, se todos exercessem
seu direito de voto, se seus familiares e amigos
se juntassem nessa corrente, as pessoas com
deficiência brasileiras elegeriam um Presidente
da República somente com seus votos !
Pena que as pessoas com deficiências e
todos nós do movimento, ainda não saibamos o tamanho da força política que temos...
infelizmente !
Mas, por enquanto, se pelo menos os eleitores com deficiência, familiares e todos que
compõe o movimento, pelo menos levarem
em consideração as propostas voltadas à PcD
de cada candidato como condição para o seu
voto, já teremos um grande ganho. E é lógico, não é só votar, temos também que saber
cobrar depois.
Outro aspecto que tem que ser levado em
conta também, é a participação política das
pessoas com deficiência no processo eleitoral,
ou seja, quantos candidatos aos cargos da próxima eleição em 5 de outubro possuem algum
tipo de deficiência ?!?
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Candidatos à Presidência da
República
Todos os candidatos foram procurados por
nossa redação e para todos eles, foram feitas
as mesmas perguntas, sempre levando em
consideração o nosso universo de interesse – a
Pessoa com Deficiência – porém, nem todos
responderam nosso questionamento até a data
do fechamento dessa edição. Vamos então
conhecer um pouco mais de cada um dos 3
mais bem colocados nas pesquisas até aqui:
DILMA ROUSSEFF (PT)
A candidata tem
a seu favor o fato
de já ocupar o cargo
de presidenta e de
ter lançado como
uma das bandeiras
do seu mandato o
Plano Viver Sem Limite, em novembro
de 2011, que sistematizou vários programas já existentes e criou

muitos outros, mudando a forma do Governo
Federal encarar a questão da PcD. Envolvendo
15 ministérios, o Viver sem Limite tem quatro
eixos de atuação definidos: acesso à educação,
atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. Muitos questionam a operacionalidade
do Plano, que até hoje ainda não conseguiu
funcionar na sua totalidade da forma como
foi anunciado. Para as próximas eleições de
outubro, não recebemos da candidata e nem
de sua assessoria até o fechamento da edição,
nenhuma de suas novas propostas voltadas às
questões das pessoas com deficiências.
AÉCIO NEVES (PSDB)
Neto de Tancredo
Neves, Aécio é considerado uma promessa política para
o Brasil há algum
tempo e já foi eleito
para vários cargos
públicos, dentre eles,
ficou conhecido nacionalmente quando
foi Governador de Minas Gerais. Pela primeira
vez disputa agora uma eleição presidencial.
Também foi procurado por nossa redação,
mas também não nos enviou as respostas das
perguntas que enviamos, mas sua assessoria
pelo menos nos encaminhou o seu Plano de
Governo. Nele, há um capítulo inteiro sobre a
questão da pessoa com deficiência, além de
informações sobre seu apoio à Lei Brasileira
de Inclusão, que está para ser votada. “É um
projeto de lei escrito de forma precisa, porque
é exequível. Temos questões que vão fazer
mudanças na vida do brasileiro”, afirmou o
candidato. Nas diretrizes para pessoas com deficiência em seu Plano de Governo, ele enfatiza
a necessidade de não se confundir deficiência
com doença e quer criar espaços para o debate. Destaca a cidadania das pessoas com
deficiência intelectual e múltiplas, garante a
participação das famílias nas políticas públicas,
promete a pesquisa no desenvolvimento de
Tecnologias Assistivas e a integração de ações
nas diversas áreas, como: educação, saúde e
habitação, entre outras.
O documento diz ainda apoiar a criação
de uma Rede Nacional de Reabilitação e Readaptação, garantindo profissionais, exames e
medicamentos gratuitos, assim como fortalecer os serviços já existentes. Ele fala de uma
rede escolar inclusiva, sem prejuízo das escolas
especiais, parcerias com escolas públicas e priFoto George Gianni

Sabemos já de cara que, dos entrevistados
aqui, nem para Presidência da República e
nem para o Governo do Estado de SP e do RJ,
não temos nenhum com alguma deficiência.
Já para os cargos de Senadores, Deputados Estaduais e Federais, aí sim, temos vários
candidatos com deficiências das mais diversas:
cadeirantes, cegos, surdos... Mas oficialmente, o
TSE não sabe o número exato e nem quais deles possuem alguma deficiência, porque esse
dado não consta das informações solicitadas
na hora do registro das candidaturas.
Portanto, cabe a nós, em cada estado, nas
nossas cidades, ficarmos atentos e prestigiarmos e apoiarmos os candidatos com deficiência para os cargos ao Senado e Câmara dos
Deputados e Assembleias Legislativas. Porém,
é sempre bom estarmos atentos, porque o fato
do candidato ser uma pessoa com deficiência,
não quer dizer que ele tenha uma proposta concreta e bem elaborada para o nosso
meio. Sem falar que deficiência também não
é sinônimo de bom caráter e de credibilidade
para ninguém. Precisamos estar atentos ao
curriculum de cada candidato e procurar saber
para quem estamos dando o nosso voto: independentemente de deficiência ou não. Tem
muita gente boa, tanto novos como alguns que
já estão atuando no cenário político. Gente com
e sem deficiência, mais que trabalham em prol
da nossa causa.

vadas e quer apoiar tecnologias de informação
e comunicação. Quer ainda estimular a participação em programas e cursos profissionalizantes e criar incentivos para contratações
pela iniciativa privada. O Plano também tem
como objetivo apoiar projetos de acessibilidade
dos municípios e a criação de programas de
cuidadores domiciliares.
EDUARDO CAMPOS (PSB)
Ex-governador de
Pernambuco, o candidato vem correndo por fora dos dois
mais cotados nas
pesquisas, porém,
tem como trunfo,
além de um bom
trabalho à frente de
seu estado e reconhecimento na região nordeste, também o
peso do nome de sua vice na chapa – Marina
Silva – que tem um eleitorado fiel em todo o
Brasil. Ele também foi procurado por nossa
redação, recebeu as perguntas da Revista Reação, porém, também não respondeu até o
momento do fechamento dessa edição.

Os candidatos em São Paulo
Para os candidatos ao Governo paulista,
a fórmula de trabalho de nossa redação foi a
mesma: procuramos a todos os principais mais
citados nas pesquisas de intenção de votos,
enviamos as perguntas e ficamos cobrando e
aguardando as respostas. Acompanhem.
GERALDO ALCKMIN (PSDB)
O candidato tem
a seu favor o fato de
ser o atual Governador do Estado e de já
ter por outras vezes,
ocupado o cargo e
com boa aceitação e
aprovação de grande
parte da população.
Surpreendentemente, de todos os estados brasileiros, ao que se
sabe apenas São Paulo não assinou a adesão
ao Plano Viver Sem Limite, que permitiria parcerias no desenvolvimento de programas e
recebimento de verbas do Governo Federal. Ele
também não respondeu nossas perguntas, mas
preferiu enviar um texto com as realizações de
seu governo na área. Segundo o documento
recebido por nossa redação, a diretriz do Plano
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de Governo do candidato é a continuidade das
ações que vem realizando como governador,
sendo que no caso da inclusão no mercado
de trabalho, a geração de empregos é um de
seus compromissos. Há destaque para o programa do Desenvolve SP com a linha de crédito
“Acessibilidade Urbana” para as prefeituras, que
financia a juros zero as obras de acessibilidade
dos municípios paulistas. Na área da saúde
foram entregues 7 novas unidades da Rede
Lucy Montoro e está prevista sua ampliação.
Os aeroportos do Estado receberam também
7 unidades de ambulifts (veículo adaptado
com uma plataforma elevatória que transporta
a pessoa com dificuldade de locomoção até a
aeronave).
No transporte público, as novas estações de
trem e de Metrô já são entregues com itens
de acessibilidade, assim como os novos trens.
Os funcionários são treinados e as estações
antigas estão sendo reformadas e adaptadas
para garantir acessibilidade no sistema sobre
trilhos. No Esporte, o destaque é o Centro
Paralímpico que deverá ser entregue na capital
em abril de 2015, com 94 mil m², estrutura
para 14 modalidades e capacidade de alojamento para 290 atletas. Haverá um centro de
medicina e uma escola de formação de árbitros.
O Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães foi reformado, incluindo a acessibilidade e
o Conjunto Desportivo Baby Barioni, na zona
oeste da capital paulista, passa por reforma que
o adequará para treinamento de modalidades
paraolímpicas também. Na área da educação,
São Paulo já entregou mais de mil veículos
para o transporte escolar já adaptados com
plataformas elevatórias, o que inclui benefícios
a alunos com deficiência. E nos projetos de casa
própria (177.358 famílias contempladas entre
imóveis entregues, em obras e contratados)
constam o item acessibilidade.
PAULO SKAF (PMDB)
O ex-presidente
da FIESP respondeu
todas as perguntas
enviadas pela nossa
redação, mas não
se limitou a pessoas
com deficiência, falou sobre os planos
de forma geral. Nos
pontos específicos,
em relação à Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, ele aponta três frentes de trabalho: “Primeiro, precisamos prover
Foto Eliana Rodrigues
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acessibilidade às pessoas com deficiência em
todos os locais públicos, a começar do próprio
governo. O governo precisa dar exemplo e
adaptar suas instalações. Segundo, o poder
público tem que exigir dos demais segmentos
da sociedade a mesma preocupação com a
acessibilidade. A terceira ponte é a inserção no
mercado de trabalho, o que passa pela educação”. Ele afirma também, que é preciso investir
na formação de cães-guia e incentivar a prática
de esportes paralímpicos. Skaf considera que o
governo do Estado precisa se relacionar bem,
tanto com o governo federal, quanto com os
municípios, independentemente das diferenças
políticas. “Terminadas as eleições, seja qual for
o resultado em nível federal, temos que pensar
no bem estar da população e não nas diferenças, nas picuinhas. A integração será total,
não só nas questões de políticas para pessoas
com deficiência, mas para o funcionamento do
governo como um todo”, garantiu.
Em relação à saúde, afirma que não adianta
comparar com Estados piores, porque SP estará
sempre melhor e isso dá certo conforto que
gera acomodação. Se compromete a expandir
a rede de reabilitação com mais unidades no
interior do Estado. Sobre educação diz que
sabe, pela experiência que tem no SESI/SENAI, que a grande dificuldade da pessoa com
deficiência é o acesso a uma educação de boa
qualidade, o que reduz as chances de entrada
no mercado de trabalho, por isso é preciso garantir esse acesso. Sobre a questão de gênero,
especialmente em relação à violência, o candidato afirma que terá políticas para mulheres,
para pessoas com deficiência, além de políticas
contra a violência em geral. “Vamos mudar a
gestão das polícias, utilizar mais tecnologia e
inteligência”, explica. Promete também ampliar
a rede de cursos para formação de cuidadores
e criar um centro para acompanhar a evolução
das técnicas, além de trazer para SP a produção
de próteses e órteses de alta tecnologia: “o
centro para formação de cuidador terá entre
suas atribuições identificar Tecnologias Assistivas para ajudar a construir uma vida melhor
para as pessoas com deficiência”, conclui.
ALEXANDRE PADILHA (PT)
O ex-ministro da Saúde foi o único dos
candidatos que fez questão de conhecer à
redação da Revista Reação e conversar pessoalmente conosco, além de enviar respostas a
todas as questões. Particularmente ele tem um
carinho pela causa da pessoa com deficiência,
pois enquanto ministro, a Saúde foi um dos

grandes parceiros do
Plano Viver Sem Limite. Haja visto que
um de seus últimos
atos no cargo, inclusive, foi a assinatura
da portaria publicada
em 12/2/2014 que
instituiu a Política
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e
estabeleceu incentivos financeiros de custeio
ao setor. Ele lembrou que as pessoas com
algum tipo de deficiência representam mais
de 9% da população paulista e que o Estado
tem uma característica peculiar: a deficiência
feminina, já que cerca de 58% são mulheres.
Algumas pesquisas indicam que as pessoas
com deficiência são mais vulneráveis à pobreza.
“Por isso, nosso governo investirá pesado em
políticas integradas, transversais, que ampliem
a acessibilidade na educação, na saúde, no
mundo do trabalho e em todas as demais
áreas”, explicou.
Sobre a Secretaria Estadual da Pessoa
com Deficiência, propôs uma transformação
na forma de atuação para que todas as PcD
sejam efetivamente alcançadas pelas políticas públicas. “No meu Plano de Governo, a
Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas
com Deficiência vai coordenar as ações municipais em todo o nosso Estado e vai articular
políticas intersetoriais, com transparência e
com plena participação social”. Ele propõe a
criação e implementação, junto com os municípios, do Plano Estadual de Acessibilidade
para Espaços Públicos, em consonância com
o decreto federal N° 5.296/2004. Pretende
oferecer suporte técnico e educação permanente aos órgãos da gestão estadual para
garantir a acessibilidade a espaços e serviços
públicos e/ou de uso público, mídias institucionais, campanhas, publicações, eventos e
espetáculos, como diretriz da política de gestão e de comunicação do governo de Estado.
“Atuaremos junto às Secretarias de Justiça
e de Segurança Pública para implantarmos
medidas para o desenvolvimento da plena
acessibilidade das pessoas com deficiência
ao sistema de Justiça”, completou. Pretende
ainda garantir acessibilidade nos projetos
de habitação popular e destinar parcela das
unidades habitacionais para as pessoas com
deficiência. Se compromete a fortalecer a
Rede de Proteção Social/SUAS (Sistema Único de Assistência Social), em ação articulada
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com os municípios para prevenir e enfrentar
situações de vulnerabilidade social ou violação de direitos das pessoas com deficiência.
No âmbito desta política pública, a questão dos cuidadores poderá ser considerada.
Quer instituir uma Rede de Inovação em
Tecnologia Assistiva no Estado, conectando
universidades, instituições especializadas,
organizações de reconhecimento público e
centros de excelência em pesquisa, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de
pesquisa. “Também quero garantir maiores
investimentos para os núcleos de Tecnologia
Assistiva em ações articuladas com o Centro
Nacional de Tecnologia Assistiva do Ministério
de Ciência e Tecnologia”, explicou.
Ele lembra que assinou a Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência. “Nós vamos estabelecer parcerias
com o governo federal para que o nosso
estado seja beneficiado com as ações e os
programas implementados, como a Rede
de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência”, garante. Ele pretende atuar em
articulação com os municípios para garantir
o acompanhamento da saúde geral das pessoas com deficiência; ampliar o acesso aos
serviços de reabilitação no SUS para atenção
a qualquer tipo de deficiência (auditiva, visual, intelectual ou física); integrar a Rede
de Cuidados à Pessoa com Deficiência a
unidades da Rede Lucy Montoro, aos Serviços
Universitários e aos Centros de Excelência
em Reabilitação, considerando o potencial
dessas instituições para a produção de conhecimento, a transferência de tecnologia,
a formação de recursos humanos e acesso
pleno da população paulista a tais serviços.
Seu programa também prevê expandir a
oferta de transporte adaptado nos Centros de
Reabilitação, além de ampliar a concessão de
equipamentos essenciais para a conquista de
maior mobilidade e autonomia, como: cadeira de rodas, bengalas, próteses de membros,
entre outros. Quer criar o Programa de Formação em Ortopedia Técnica, em parceria
com as escolas técnicas do SUS e PRONATEC. Pretende criar também o Programa de
Prevenção e Identificação de Deficiências
por meio da qualificação do pré-natal e da
atenção à primeira infância. Em educação,
entre outros pontos, quer garantir o direito à
educação inclusiva, acesso, permanência e
participação no ensino regular, criando condições para que os estudantes com deficiência
tenham direito ao processo de escolarização

em escola comum e ao atendimento educacional especializado (AEE) no contraturno. Pretende, ainda, desenvolver políticas
de inclusão no mundo do trabalho, por meio
de formação de trabalhadores com deficiência, adequação tecnológica e promoção
de acessibilidade no ambiente, em parceria
com o Ministério do Trabalho e com o setor
empresarial da indústria, comércio e serviços,
entre outras ações.

Os candidatos ao governo do
Rio de Janeiro
Para os candidatos ao Governo carioca,
a fórmula de trabalho de nossa redação foi
a mesma aplicada ao governo paulista e ao
governo federal: procuramos a todos os mais
citados nas pesquisas de intenção de votos,
enviamos as perguntas e ficamos cobrando e
aguardando as respostas. No caso do RJ, em
especial, falamos com os 4 primeiros colocados
nas pesquisas.
ANTHONY GAROTINHO (PR)
O candidato atualmente ocupa uma
cadeira no Congresso Nacional, mas já
foi governador do
RJ no passado. Procurado por nossa
redação, ele enviou
como resposta ao
nosso contato, diretrizes gerais de seu
Plano de Governo, porém, de forma geral, projetos sobre segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento econômico, transportes
e mobilidade urbana. Só que absolutamente
nada especificamente ou que envolvesse diretamente as pessoas com deficiência.
MARCELO CRIVELLA (PRB)
O candidato
atualmente ocupa
uma cadeira no
Senado, é conhecido por ser ligado
ao segmento religioso evangélico,
tem alguns projetos
sociais que apoia,
porém, procurado
por nossa redação, até o momento do fechamento dessa edição, também não respondeu às nossas perguntas.

LUIZ FERNANDO PEZÃO (PMDB)
Vice-governador
do RJ na gestão
atual, assumiu o governo substituindo
a Sérgio Cabral e
agora concorre ao
cargo de governador do Estado. Respondendo à nossa
redação, ele diz
que a inserção de pessoas com deficiência
no mercado de trabalho e a adaptação de
prédios e espaços públicos são algumas das
questões primordiais. Seu Plano de Governo
pretende intensificar projetos da atual gestão
e criar novos serviços. Os pontos básicos são:
fortalecer o papel e a presença do Estado na
implementação de Políticas Públicas voltadas
para pessoas com deficiência; Transformação
do Vale Social em Passe Livre, estendendo o
benefício aos acompanhantes; Intensificação
do processo de adaptação dos prédios públicos
estaduais e desenvolvimento de ações junto
aos municípios visando a adequação de seus
espaços públicos; Criação de um Centro Estadual de Formação de Cão Guia; Criação de programas de capacitação profissional, visando a
inserção no mercado de trabalho; Implantação
do Centro Estadual de Preparação de Atletas
Paralímpicos; Incentivo e apoio às empresas
que cumprirem a legislação federal no que
se refere à contratação de trabalhadores PcD.
O Rio de Janeiro, como Estado, não tem
uma secretaria específica para pessoas com
deficiência. Pezão disse que estão ainda definindo o tipo de organismo e qual a estrutura
administrativa mais adequada: “o importante é
que esse organismo possua não só a vontade
política, mas também o instrumental administrativo, técnico e financeiro que possibilite
a implementação de programas, atividades e
ações específicas que assegurem às pessoas
com deficiência o direito de exercer sua cidadania plena e que esse organismo possa
também articular e promover ações conjuntas
com outros setores do Estado, dos Municípios,
da União, da iniciativa privada e da sociedade
civil” afirmou. Ele considera fundamental que
o Estado do Rio fortaleça e amplie a interação
com o Governo Federal e que essa cooperação
também seja estendida aos municípios, criando
uma rede institucional de apoio aos programas
voltados às pessoas com deficiência. “Dentro
dessa perspectiva, vários projetos poderão ser
desenvolvidos de comum acordo com outras
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esferas do Poder Público, como, por
exemplo, a implantação de ações sistemáticas de apoio e incentivo para que
as empresas cumpram integralmente a
Lei de Cotas, a adaptabilidade dos prédios e espaços públicos e a execução
de atividades que permitam o acesso
aos direitos e serviços básicos, necessários à participação da pessoa com
deficiência na sociedade, combatendo
todas as formas de discriminações que
conduzem à exclusão”, explicou.
Em relação à saúde, Pezão considera
que é necessário melhorar e adaptar,
o mais rápido possível, os hospitais
da rede estadual, bem como capacitar
e qualificar os profissionais de saúde
para o atendimento, assim como desenvolver projeto voltado à capacitação de acompanhantes/cuidadores
domiciliares. Outro projeto importante
é a ampliação e descentralização do fornecimento de órteses e próteses, definindo ainda parâmetros de atendimento
e realizando pesquisa de novos materiais e processos. Em educação, acha
que é preciso fortalecer e defender os
preceitos da Educação Inclusiva, o que
implica não só na adaptabilidade das
escolas como também na capacitação
dos professores, além de um trabalho
preparatório abrangente, envolvendo os
funcionários da instituição, as próprias
crianças, seus familiares e os demais
alunos. Sobre emprego e renda, considera que o primeiro passo é incentivar
e apoiar as empresas no cumprimento
da legislação federal referente à contratação de pessoas com deficiência. Em
seguida, criar programas de capacitação
profissional, favorecendo um maior grau
de vida independente, fortalecendo a
autonomia, capacidade de escolha,
iniciativa e participação na busca de
melhores condições sociais.
No caso da violência em relação a
mulheres, pretende intensificar as ações
voltadas ao combate e prevenção, hoje
realizadas, principalmente, pela Secretaria de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos e de Segurança, através da Delegacia das Mulheres. Disse
ainda que estão sendo realizados estudos para a criação de mecanismos que
possibilitem o barateamento, acesso e
financiamento para pessoas com defi-

ciência de equipamentos de Tecnologia
Assistiva e incentivos a pesquisa.
LINDBERG FARIAS (PT)
Resolvemos no caso
do RJ, ouvir
o quarto colocado nas
pesquisas,
pela proximidade dele
com o tema,
tanto por ter
uma filha com Síndrome de Down,
como por participar da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Sendo assim, o candidato considera que
é preciso promover a articulação e a
integração permanentes dos diferentes órgãos de Governo do Estado para
a implementação da Política Estadual
de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para ele, também
é necessário fomentar a capacitação
periódica de todos os agentes públicos para o atendimento de PcD. Sobre
a articulação com o governo federal,
Lindberg disse pretender atuar em parceria já que o País tem um programa
importante como o Viver Sem Limite.
Disse que é necessário aperfeiçoar o
sistema de saúde para ampliar as redes
de atenção às pessoas com deficiência,
com foco nos serviços de habilitação
e reabilitação. Além disso, é preciso
garantir medicação básica, especial e

excepcional necessárias à qualidade de vida, sem que seja
necessária a solicitação via processo administrativo ou judicial,
assegurando os recursos correspondentes.
Para ele, é necessário promover a garantia de um sistema
educacional público efetivamente inclusivo, em suas diversas
dimensões, incluindo a acessibilidade de seus equipamentos.
“Nossa principal proposta para a educação é fazer o CIEP do
Século 21, com educação integral, reforço escolar, cursos
técnicos, formação profissionalizante, atividades culturais e
prática esportiva. Estes também serão espaços de inclusão”,
explica. Para aumentar a participação de PcD no mercado de
trabalho é preciso investir na adequada qualificação profissional
e na capacitação. “Procuraremos as empresas para conceder
incentivos e criar políticas específicas para a absorção de mão
de obra. Também vamos fomentar o acesso das pessoas
com deficiência aos programas de combate à pobreza extrema e demais políticas de assistência social”, lembra. Sobre
acessibilidade urbana e mobilidade, Lindberg considera a
reestruturação dos modais do sistema de transporte urbano
intermunicipal e interestadual para que sejam universalmente acessíveis. “Sobre acessibilidade, vamos adaptar prédios
públicos e adotar o desenho universal nas relações do poder
público com os cidadãos”, afirma. A violência contra mulheres,
especificamente, é outra das preocupações do candidato.
Uma das áreas primordiais é a saúde. “É preciso regulamentar e apoiar a profissão de cuidadores. Faz-se indispensável,
também, viabilizar a entrega de medicamentos em domicílio
quando necessário”, conclui o candidato.

NOTA DO EDITOR
Em momento algum a Revista Reação procura aqui induzir o seu voto a esse ou àquele
candidato. Procuramos ser fiéis ao retorno que cada um deles deu à nossa redação com suas
respostas – isso para aqueles que nos responderam – e o tamanho do espaço dedicado
pela revista a cada um nessa matéria, está diretamente ligado ao conteúdo da resposta que
tivemos por parte deles.
Lembrem-se: o que foi exposto aqui pelos candidatos são “planos de governo”... apenas
“propostas, promessas, intenções”... não quer dizer que, se eleitos, realmente colocarão tudo
que disseram e publicamos nesta matéria em prática. Por isso, é muito importante que VOCÊ
leitor, na qualidade de ELEITOR, avalie cada candidato ao seu modo, do seu ponto de vista e
levando em conta seus planos, projetos, mas sempre também, levando em conta passado,
presente e o que esperar de cada um no futuro. Não se deixe induzir por ninguém... o voto
é seu ! Individual... é a sua maneira de melhorar o seu País, o seu futuro e o de sua família.
Um voto errado é como um tiro disparado contra Você mesmo. Pense nisso e boas Eleições
em 5 de outubro !!!
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por Romeu Kazumi Sassaki

Inclusão laboral mediante
emprego apoiado

V

ocê já sabe a diferença básica entre “emprego
apoiado” e “emprego protegido”? Então, confira:
Emprego apoiado é emprego competitivo, disponível em ambientes laborais construídos sob
o paradigma da inclusão, para pessoas cuja deficiência apresente desafios mais significativos ao desempenho
profissional. Emprego protegido é subemprego disponível
em instituições sociais, sem carteira assinada, para pessoas
com deficiência consideradas não competitivas pelo paradigma
da integração.
O emprego apoiado (EA), enquanto programa, se destina
a orientar seus usuários a obterem um emprego formal e nele
se manterem e progredirem. O EA, enquanto metodologia,
inverte o processo tradicional de treinar e colocar pessoas no
mercado de trabalho, colocando-as primeiro e treinando-as
depois, já no posto laboral onde foram colocadas.
Após alguns anos de experiências nos EUA, o EA foi finalmente amparado por duas leis federais: a Lei de Deficiências
de Desenvolvimento, de 1984, e a Emenda de 1986 à Lei de
Reabilitação de 1973, as quais garantem verbas e suportes para
programas de EA nos 50 estados daquele país. Já em 1986,
foram registradas nos EUA 9.000 pessoas trabalhando em EA,
número que saltou para 72.000 em 1990. Em percentuais
arredondados, esses primeiros empregados apoiados tinham
as seguintes deficiências com desafios mais significativos: deficiência intelectual (60%), deficiência psicossocial,
incluindo o autismo (25%) e deficiências física, visual,
auditiva e múltipla juntas (15%).

Em que consiste o EA?
Os aspectos centrais do EA são: emprego competitivo, recintos inclusivos, trabalhadores cuja deficiência apresente desafios
mais significativos, apoios contínuos, consultor, programa, metodologia e abordagem.
Emprego competitivo: Trabalho formal exercido, com carteira assinada, em órgãos públicos e empresas privadas, assim
como em negócios por conta própria registrados.
Recintos inclusivos: Recintos laborais onde trabalhem,
lado a lado, pessoas com e sem deficiência.
Trabalhadores cuja deficiência apresente desafios
mais significativos: Embora os primeiros projetos de demonstração tivessem como público-alvo as pessoas com deficiência intelectual, o EA é aplicável a uma ampla variedade de
condições, desde que apresentem desafios mais significativos:

deficiência intelectual, surdez, baixa audição, cegueira,
baixa visão, transtorno mental crônico (hoje, deficiência
psicossocial), lesão cerebral traumática e deficiência
física, entre outras.
Apoios contínuos: Os apoios contínuos, incluído o apoio
natural, garantem ao cliente obter e manter um emprego
competitivo. Um dos muitos apoios contínuos é a figura do
treinador laboral especializado em EA (hoje, consultor de EA).
Consultor de EA: O ‘treinador laboral’ é também chamado ‘preparador laboral’, ‘consultor de apoio’, ‘especialista em
EA’, ‘consultor de EA’. Entidades particulares e órgãos públicos
contratam este profissional para que ele coordene e execute
um programa de EA.
Programa de EA: Um programa de EA oferece uma combinação de serviços: aconselhamento profissional, avaliação
laboral, colocação em emprego, treinamento no local de trabalho, seguimento e outros.
Metodologia de EA: Usa-se a metodologia ‘colocar-treinar’,
portanto inversa à tradicional ‘treinar-colocar’.
Abordagem de EA: A abordagem de exclusão zero (ou
rejeição zero) consiste em não rejeitarmos nenhuma pessoa
que se apresente a um programa de EA. Esta abordagem é
compatível com o paradigma da inclusão. Ninguém deve ser
excluído do mercado de trabalho por causa de sua deficiência.

História do EA no Brasil
A partir de 1988, começaram a ser divulgadas no Brasil
informações sobre a prática do emprego apoiado. Em julho de
1993, nós - 10 profissionais - fundamos o Grupo de Emprego
Apoiado (GEA) e, através dele, organizamos três cursos de
EA em 1994, sendo um introdutório e um avançado em São
Paulo e um introdutório no Rio de Janeiro, todos ministrados por
Sandra Purgahn, da Goodwill Industries of Acadiana, dos EUA.
Em 1993, participamos do Curso de Supervisão e Técnicas de
Treinamento em EA, ministrado por Elaine Reisman, do Lesley
College, Massachusetts, e de dois cursos de EA promovidos
pela Universidade Mackenzie, sendo o primeiro ministrado por
Fernando Bellver Silván, da Espanha (1993) e o segundo em
1994. Em 1996, estagiamos em várias unidades da Goodwill
Industries instaladas nos Estados da Louisiana e da Flórida, nas
quais existiam programas de colocação em EA.
Precedida pela longa história das ações de EA no Brasil, a
Associação Carpe Diem implantou o seu Programa de Emprego Apoiado em 1997, o primeiro no gênero em nosso país.
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Seguiram-se programas de emprego apoiado da Associação
de Pais Banespianos de Excepcionais - Apabex (2002) e
da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - Abads (2006), assim como os da Apae de
São Paulo e da Associação Pepa. Em 2000 e 2001, foram
realizados cursos de emprego apoiado através da Pro-Rede Profissionais em Rede, que em 2008 foi transformada em
Rede de Emprego Apoiado (REA). A REA organizou o 1° e
o 2° Encontros de Emprego Apoiado (2009 e 2010), o 1°, o 2°
e o 3° Fóruns de Emprego Apoiado (2009, 2010 e 2011). Em
2013, a REA iniciou os estudos para criação da Associação
Brasileira de Emprego Apoiado (Abea), elaborando a minuta
do estatuto social da futura Abea. Mas, infelizmente, na reunião
da REA realizada em 14/4/14, os representantes do ITS Brasil
e da Unesp tentaram impor a anulação das decisões tomadas
democraticamente pela REA em 28/3/14. Não o conseguindo,
eles resolveram abandonar a REA e, ilicitamente, levaram consigo
três produtos que a REA vinha desenvolvendo desde 2008, a
saber: o projeto de criação da futura Associação Brasileira de
Emprego Apoiado (Abea), a minuta do estatuto social da Abea
e a Comissão Pró-Abea. Em 28/4/14, os referidos dissidentes realizaram uma reunião arregimentando 13 representantes
de entidades que sequer eram membros da REA. A partir de
22/5/14, o ITS Brasil, já assumindo a direção daquela Comissão, começou a convocar e realizar reuniões alheias à REA. Ao
entender que não lhe devolveriam os produtos subtraídos, a
REA (composta por Associação Pepa, Apabex, Apae de
São Paulo, Carpe Diem, Abads, familiar de usuário e
vários consultores autônomos de EA) prosseguiu em suas
atividades, ou seja: na assembleia geral realizada em 16/5/14, a
REA foi transformada em Associação Nacional do Emprego
Apoiado (Anea), que, 11 dias depois, foi registrada com este
novo nome no Cartório Civil de Pessoa Jurídica, em São Paulo/
SP. Portanto, o Brasil já possui a organização de âmbito nacional
para representar os interesses dos operadores e usuários da
metodologia do emprego apoiado.

Base legal do EA no Brasil
O termo “emprego apoiado” não consta ainda na legislação
brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de se praticar o EA está muito clara no art. 35 do Decreto n. 3.298, de
20/12/99. Além disso, está sendo discutida em São Paulo/SP
uma minuta de projeto de lei federal que instituirá as políticas
públicas para o EA.

Romeu Kazumi Sassaki é consultor, autor
de livros de inclusão social e presidente da
Associação Nacional do Emprego Apoiado
(ANEA), gestão 2014/2016.
E-mail: romeukf@uol.com.br

notas
Marcha Para Jesus

A 22ª edição da Marcha Pela Paz (Marcha Para Jesus),
evento que ocorre todos os anos na capital paulista, aconteceu no dia 7 de junho, reunindo mais uma vez milhões
de pessoas nas ruas de São Paulo/SP. Com início às 10h, a
caminhada saiu do Metrô Tiradentes (zona norte), acompanhada por trios elétricos, até a praça Heróis da FEB, onde foi
montado um palco para a apresentação de bandas de música
gospel que durou por cerca de 10 horas. Este evento contou
com a participação de muitas pessoas com deficiência, havendo intérpretes de libras em todo o percurso, durante os
shows no palco e no telão. A Marcha sempre tem um local
preparado para pessoas com deficiência e neste ano tiveram
um cuidado especial para que todos fossem devidamente
atendidos. Organizada desde 1993, a Marcha passou a fazer
parte do calendário oficial do Brasil, após Lei Federal promulgada em 2009. A Marcha pela Paz é um evento internacional
e interdenominacional, que ocorre anualmente em milhares
de cidades do mundo. A Revista Reação esteve presente
mais uma vez, acompanhando todo o evento e parabeniza a
organização por mais esta edição !

Rio de Janeiro terá cinemas
com tecnologias acessíveis
Com o lema “Exibidor: a RioFilme incentiva você a promover a
cidadania”, a Empresa Distribuidora
de Filmes SA, pertencente à Prefeitura do Rio de Janeiro, lançou o programa “Cinema Acessível”,
voltado aos exibidores cinematográficos. O edital disponibiliza R$
200 mil para investimento em 10 complexos de exibição para a
instalação de ferramentas de audiodescrição e legendas ocultas que
promovam o acesso de pessoas com deficiência visual e auditiva
às salas de cinema. Apesar de 20% da população carioca possuir
algum tipo de deficiência sensorial, não há hoje no Rio de Janeiro
nenhum cinema com tecnologias que possibilitem o acesso desses
espectadores. A iniciativa é pioneira como política pública no país
e as inscrições para os interessados terminaram em 31/07. Eles
poderão implementar tecnologias de livre escolha.
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associações

Nasce nova associação
dedicada a amputados

A

Associação de Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas para Amputados
(ADSTA) está prestes a ser
registrada como uma Organização Não Governamental (ONG). De
acordo com a vice-presidente e coordenadora de Projetos de Desenvolvimento
Tecnológico, a professora e pesquisadora
Maria Elizete Kunkel, não existe nenhum
tipo de associação para amputados com
a formação da nova entidade, que seja altamente interdisciplinar e que não tenha
apenas um caráter assistencialista. “Nosso
objetivo inicial será desenvolver produtos
para membros superiores pois isso é o que
falta no mercado, precisam ser produtos
a preços acessíveis, fáceis de usar e, acima de tudo, funcionais. Desenvolveremos
também programas e protocolos de reabilitação para que a taxa de rejeição no uso
de prótese desses membros não seja tão
alta como hoje, em torno de 90%. Teremos
ainda próteses específicas para crianças,
que permitam a substituição à medida que
cresçam”, garante a coordenadora. Para ela,
as vantagens de se constituir formalmente
são inúmeras, mas a principal delas é que,
como associação, haverá a possibilidade
de receber recursos na forma de doação
ou incentivos a projetos sociais. A ADSTA
pretende desenvolver campanhas de prevenção de acidentes, sejam de trabalho ou
de trânsito, já que são os principais tipos
que levam a amputações, além de levar
informação para conscientizar as pessoas
dos riscos de uma amputação. “Faremos
campanhas informando sobre os direitos
dos amputados perante nossas leis atuais,
além da prestação de assessoria jurídica,
cursos de inserção no mercado, promoção
de atividades de paradesporto usando as
próteses desenvolvidas, entre outras atividades”, explica Maria Elizete.
A entidade pretende trabalhar em parce-

Maria Elizete Kunkel e
Margareth Maria Rego

ria com o grupo de pesquisa do curso
de Engenharia Biomédica do Instituto
de Ciência e Tecnologia da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), campus
São José dos Campos/SP, do qual ela
faz parte; com o Instituto de Ortopedia
e Traumatologia do Hospital das Clínicas
(IOT-HC), onde a pesquisadora já testa
uma prótese feita em impressora 3D
(ver Revista Reação Nº 98) e com o Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer, em Campinas/SP, unidade de
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que deverá assinar
o primeiro convênio da nova associação.

A luta de uma família
A ideia de formar a entidade nasceu
em parceria com Margareth Maria Rego,
moradora de Promissão/SP, que empreendeu uma longa jornada para obter
uma prótese para o filho Paulo Renato
Theodoro. Ele cursava o 4ª ano de Direito e conseguiu um emprego em uma
fábrica de ossinhos para cachorro. Em
fevereiro de 2012 sofreu um acidente

de trabalho que provocou uma amputação
parcial de mão.
A luta dela começou aí, quando descobriu que uma prótese biônica custava R$
240 mil. Pesquisando, soube que no SUS a
fila para recebimento é muito demorada e,
em caso de quebra, não há onde reclamar.
Conheceu outras famílias de amputados e,
com a ajuda de conhecidos foi a Brasília/DF
conversar com políticos. “Depois de 2 anos
estudando de 7 a 12 horas por dia, já sabia
identificar os tipos de coto, eu pegava cada
um como se fosse o do meu filho e cada vez
mais tinha a certeza de que algo teria que
ser feito. Foi quando percebi que a prótese
era a resposta, os amputados precisam de
sua dignidade resgatada”, conta Margareth.
Paulo Renato até ganhou a prótese estética do SUS, mas logo descobriram que
ela tem pouca durabilidade: “Trocamos
quatro vezes em um ano e hoje ele está
sem, usando uma luva que eu mesma fiz
para ele. Descobrimos que há apenas uma
empresa no Brasil que fabrica essas luvas
cosméticas, que é como as chamam, em
Atibaia/SP”, afirma a mãe.
Já formado, ele será o advogado da nova
associação: “Aprendi que a dignidade humana é um fundamento no nosso País, em
sua constituição. Queremos poder contribuir com melhorias tenológicas que trarão
a incrível e poética esperança de dar ao
amputado o sabor de não ter que mostrar
sua deformação, ou mesmo fazer próteses funcionais com custo extremamente
baixo, algo que a ADSTA se compromete e
luta e eu estou aqui para que isso ocorra
da forma mais literal e real possível”, diz
Paulo Renato.
Foi pela internet que Maria Elizete e Margareth se conheceram e amadureceram a ideia
de fundar uma associação. A pesquisadora
tinha um grupo que trabalhava em Engenharia Biomédica na Universidade Federal
do ABC e sempre divulgava os resultados
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associações
das pesquisas. Uma reportagem sobre a prótese de mão fabricada em
impressora 3D em um jornal de Santo
André/SP foi postada em grupos do
Facebook relacionados com amputados. Um deles era o de Margareth e
a conversa começou sobre a pesquisa
que a professora fazia e a vontade da

mãe em ajudar os amputados. “O que
fizemos foi unir nossas ideias, já que o
objetivo central era o mesmo”, conta
Maria Elizete.
Para mais informações pelo site:
www.adsta.org. Facebook: www.facebook.com/ADSTA.SP. Ou através do
e-mail: contato@adsta.org

Nasce Associação Nacional do Emprego Apoiado (ANEA)

Uma nova Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP) foi
registrada em cartório, em 27 de junho
último, com o objetivo de fomentar o
“emprego apoiado”, definido por seu
presidente, Romeu Kazuami Sassaki,
como “a metodologia que visa à inclusão no mercado de trabalho competitivo
de pessoas em situação de incapacidade mais significativa, respeitando e
reconhecendo suas escolhas, interesses,
pontos fortes e necessidades de apoio”.
Ele explica que o usuário do emprego apoiado deve ter à sua disposição,
sempre que precisar, os apoios necessários para conseguir obter, manter e
se desenvolver no trabalho. Entende-se
“incapacidade” não como algo que a
pessoa tem, mas sim como o resultado
da interação entre a condição de saúde
de determinada pessoa e as condições
impeditivas (barreiras) existentes no
ambiente, em seu entorno.
Entre os vários objetivos da ANEA
estão a capacitação de profissionais,
instituições e empresas para atuar com
emprego apoiado; apoiar e fortalecer o
reconhecimento de consultores, definindo padrões de atuação profissional
e ética; definir parâmetros de qualidade
para programas na área; incentivar a
criação de cursos, definindo parâmetros
de qualidade; divulgar uma metodologia própria por meio da realização de
encontros, fóruns, seminários e produção de material de divulgação, textos
e pesquisas; participar da discussão e
elaboração de políticas públicas e outras

metodologias relacionadas à inclusão
laboral de pessoas em situação de exclusão social, entre outros.
O primeiro programa do gênero no País
nasceu em 1997, com a Associação Carpe
Diem. Seguiram-se iniciativas da Associação de Pais Banespianos de Excepcionais
(APABEX), em 2002, e da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento
Social (ABADS), em 2006, assim como
os da APAE de São Paulo e da Associação
PEPA. Em 2000 e 2001, foram realizados
cursos de emprego apoiado através da
Pro-Rede Profissionais em Rede, que em
2008 foi transformada em Rede de Emprego Apoiado (REA).
A REA organizou o 1° e o 2° Encontros de Emprego Apoiado (2009 e
2010) e o 1°, o 2° e o 3° Fóruns de
Emprego Apoiado (2009, 2010 e 2011).
Em 2013, iniciou os estudos para criação da Associação Brasileira de Emprego
Apoiado (ABEA). Divergências internas,
porém, fizeram com que alguns membros da REA se retirassem da Rede, o
que fez a maioria optar por constituir
a ANEA.
As pessoas e as instituições interessadas em se associar, podem assinar a Ficha de Admissão em uma
das seguintes categorias de associado: Contribuinte Pessoa Física/Usuário; Contribuinte Pessoa Física/Outro;
Contribuinte Pessoa Jurídica. Ao longo
da sua participação no cotidiano da
Anea, estes associados poderão ser
nomeados como membros do Conselho Consultivo e concorrer, através de
Assembleia Geral, a cargos eletivos no
Conselho Administrativo, no Conselho
Científico-Acadêmico ou no Conselho
Fiscal, além de poderem constituir Capítulos Estaduais aprovados pelo Conselho Administrativo e referendados por
Assembleia Geral.
Mais informações pelo e-mail provisório:
romeukf@uol.com.br.

nota
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Entidades pedem regulamentação do PRONAS/PCD
O Ministério da Saúde recebeu, no último dia 16 de julho, um
manifesto em que diversas entidades da área da saúde pedem mais
atenção ao tratamento do câncer e deficiências. Apesar de estabelecidos, os Programas Nacionais de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON) e o de Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD), estabelecidos pelo Governo para prover mais
verbas a esses setores, ainda não foram regulamentados. “Por
meio desses programas, entidades sem fins lucrativos, qualificadas ou tituladas com CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social), OSCIP (Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) ou OS (Organização Social), passariam a ter a
possibilidade de captar e canalizar recursos para o desenvolvimento
de projetos relacionados à prevenção e o combate ao câncer e à
reabilitação da pessoa com deficiência mediante doações e patrocínios incentivados com dedução do imposto sobre a renda (IR), tanto
pessoas físicas, quanto jurídicas”, explicou como o sistema funciona
no papel, Tiago Farina Matos, advogado da Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP).
Ele explica que, na prática, em 2012, nenhum valor pôde ser
captado devido à ausência de regulamentação. Em 2013, mais de
R$ 600 milhões poderiam ter sido introduzidos, mas somente
R$ 81 milhões foram efetivados. “Este ano a história se repete,
as áreas afetadas pelos Programas foram autorizadas a receber

incentivo de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, conforme Portaria Interministerial nº 1.137/14, contudo, até o momento, o
Ministério da Saúde não publicou Portaria para abrir prazo para
a apresentação de projetos e nem os seus critérios”, afirmou
Matos. O compromisso assumido pelo Ministério previa a edição
da Portaria até março de 2014.
Segundo o advogado, a situação se agrava, pois muitas empresas e pessoas físicas que regularmente doam para as entidades de atenção ao câncer ou à reabilitação de pessoas com
deficiência estão aguardando a Portaria para liberarem as verbas
destinadas a essas instituições.

Sistema de transferência de Pacientes
Guldmann
A H.Strattner traz para o mercado nacional o mais moderno sistema de elevação e transferência
de pacientes GH3, para ajudar no cuidado de pacientes e auxiliar nos procedimentos de
movimentação.
• Conforto e segurança para o paciente e
o cuidador;
• Sempre disponível – pronto para uso;

• Otimização de tempo, com mais tempo
para cuidar;

• Ampla variedade de módulos de elevação
e especificações;

• Vários tipos de bolsas de elevação, para
cada necessidade;

• Balança incorporada ao sistema de elevação;

• Indicado para Hospitais, clinicas de
reabilitação, residências, etc.

• Projetos customizados;

• Sistema de recarregar bateria automática;

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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por Regiane Ruivo Maturo

Inclusão nas indústrias
do Paraná

N

o Paraná, o Serviço Social da Indústria - SESI realiza consultoria com
foco na gestão da inclusão da pessoa com
deficiência, atendendo empresas, com
100 ou mais empregados, de diversos
segmentos como: alimentos e bebidas,
embalagens, montadoras, construção
civil, entre outros. “O SESI estruturou
uma metodologia para atendimento à
demanda das indústrias no processo de
inclusão e tem o desafio de ir além do
cumprimento da legislação vigente, pois
acredita no desenvolvimento de uma
cultura organizacional inclusiva alinhada
à sustentabilidade dos negócios”, explica
Sonia Beraldi de Magalhães, Gerente
de Responsabilidade Social do SESI-PR.
O SESI-PR coordenou junto ao Departamento Nacional do SESI, em Brasília/DF,
a estruturação de uma metodologia nacional, articulando a experiência do SESI em
outros estados em parceria com Marta Gil,
consultora contratada para a manualização
das publicações.

A metodologia é composta por manuais sendo: um com todas as etapas
do processo entendidas como comportamentais, que vão desde o levantamento
da demanda até a realização das ações

dentro da indústria, e um manual passo
a passo sobre a verificação dos critérios
de acessibilidade e mapeamento de postos de trabalho, além de uma publicação
técnica, com artigos, leis, e sites sobre o
tema, sendo estes três materiais para uso
interno dos consultores(as) do SESI.
Para as indústrias, foi elaborada uma
cartilha no estilo “faça você mesmo”, com
todas as orientações para iniciar o processo de inclusão.
A metodologia compreende diversas
etapas que são apresentadas e discutidas com cada cliente, buscando-se um
atendimento customizado de acordo com
cada realidade e momento do processo
de inclusão vivenciado pela empresa.
Abaixo a representação gráfica das etapas da metodologia:

Regiane Ruivo Maturo durante o Fórum
Lei de Cotas e Trabalho Decente para a
Pessoa com Deficiência, promovido pelo
Espaço da Cidadania na REATECH 2014.

trabalho

Capacitação que aconteceu em maio, na cidade de Curitiba/PR,
na sede da Federação das Indústrias do estado do Paraná.

Desde maio de 2014, quando aconteceu em Curitiba/
PR, a capacitação dos técnicos(as) do SESI e SENAI de todo
o Brasil, a metodologia passou a ser integrada visando um
atendimento amplo das demandas da indústria para a inclusão, além de manter o mesmo padrão de atendimento em
todo território nacional
Entendemos que o processo de inclusão deve estar alinhado com a direção das empresas, para que faça parte da

estratégia organizacional e não seja visto como “mais um
programa” da área de Recursos Humanos e Desenvolvimento
Organizacional. Este posicionamento é fundamental para o
sucesso de um programa de inclusão, assim como para o
desenvolvimento de um novo cenário de valorização da diversidade humana como um diferencial na gestão de pessoas e
dos negócios, agregando valor, visibilidade à marca reduzindo
a vulnerabilidade legal.
Outra importante ação desenvolvida pelo SESI-PR na área
da inclusão é o REATIBA - Reabilitação, Inclusão e Tecnologia,
um evento realizado pelo Conselho Paranaense de Cidadania
Empresarial – CPCE que acontece todos os anos desde 2008,
sempre abordando aspectos conceituais e práticos da inclusão, assim como os temas mais recentes e relevantes para
a comunidade industrial e sociedade em geral. Pelo REATIBA
já passaram pessoas representativas do cenário nacional,
como: Flávia Cintra, Marcelo Yuka, Romeu Sassaki, José Carlos
do Carmo (Dr. Kal), Clemente (Espaço da Cidadania), entre
outros. Diversos “cases” de grandes empresas, como: VOLVO
e BRF, já foram apresentados e debatidos nesses eventos.
Em 2014 o 7º REATIBA acontecerá no dia 24 de setembro
na Federação das Indústrias do estado do Paraná (FIEP), em
Curitiba/PR, na semana em que se comemora o Dia Nacional
de Luta da Pessoa com Deficiência.
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Alexandre Prado Betti, autor do livro Emprego Apoiado,
realizando palestra no REATIBA de 2013.

Inclusão e inovação caminham juntas no SESI-PR, com o desenvolvimento de um software para avaliar as condições de acessibilidade
e as deficiências compatíveis aos postos de trabalho da indústria. “O
software - Indústria Acessível - trouxe agilidade e rapidez ao processo,
sendo que as informações coletadas em campo via smartphone, são
sincronizadas entre plataformas web e mobile, sem a necessidade
de transferência manual das anotações”, conforme explica Agnaldo
Adélio Eduardo, Engenheiro de Segurança do Trabalho, responsável
pelo desenvolvimento do projeto em parceria com a empresa BRF S/A.
Todas as ações desenvolvidas no Paraná têm amplo apoio e incentivo de José Antonio Fares, Superintendente do SESI-PR, que entende
que: “a Metodologia SESI/SENAI de gestão e qualificação profissional
para inclusão da Pessoa com Deficiência é uma importante contribuição do SESI para uma indústria inclusiva e comprometida com o
desenvolvimento social”.

Regiane Ruivo Maturo é psicóloga
formada pela UFPR, Pós- Graduada
em Desenvolvimento do Potencial
Humano nas Organizações pela PUC
Campinas/SP, Certificação Internacional em Competência em Ergonomia
para a Indústria pelo CNAM - Conservatorie National des Artes et Métiers da França e UFRJ,
coautora do livro Gestão de RH por Competências e a
Empregabilidade – Papirus Editora 2005. Possui trabalhos
de inclusão desenvolvidos em grandes empresas. É Coordenadora do Programa Gestão da Inclusão na Indústria do
SESI Paraná, coordenadora pedagógica e docente do curso
de extensão em Diversidade e Inclusão da Escola de Gestão
da FIEP, membro da comissão organizadora do REATIBA e
membro do CVI (Centro de Vida Independente) de Curitiba/
PR e Região Metropolitana.
E-mail: regiane.maturo@sesipr.org.br

por Tatiana Rolim

empregabilidade

A pessoa com deficiência
no campo, na Copa...
e no mundo corporativo !

A

festa foi em Berlim... os alemães
amanheceram em dia de festa com o resultado do maior
evento esportivo do mundo e
deixa-me uma reflexão sobre
os resultados da inclusão com a Copa no Brasil.
Críticas e insatisfações políticas à parte, o
que apresento aqui é um saldo comparativo,
um olhar do que se espera um dia dos resultados de inclusão, de respeito à diversidade
e de cidadania no ambiente corporativo, que
reconhece habilidades e competências de
pessoas com deficiência.

Diante de tantos acontecimentos de protestos em dias precedentes à Copa, a abertura em
grande festa dá sentido ao primeiro de muitos
outros dias de jogos, dos bastidores à organização final dos atletas enfileirados e acompanhados dos representantes mirins para acessarem
o campo de futebol. Não imaginávamos ser
surpreendidos por uma imagem tão expressiva
ao ver um dos jogadores acompanhado por
um garotinho com deficiência, usando um par
de muletas canadenses.
E além da representatividade da inclusão
expressa na oportunidade de igualdade em
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empregabilidade
compor a equipe, vimos naquela cena os resultados
da relação entre a pessoa com deficiência e pessoa
sem deficiência, que ultrapassa o cenário gramado e
atinge o ambiente de relações profissionais dentro
das empresas e sociedade.
Se alguma empresa ainda tinha dúvidas sobre
isto, quando efetivamente questiona-se sobre a
contratação de pessoas com deficiência para fins
de cumprimento da Lei de Cotas, aquela imagem
despropositadamente escancarou ao mundo corporativo, que as relações estabelecidas entre esse perfil
de pessoas, trazem ganhos significativos para o todo.
E constatemos que a imagem do jogador, despretensiosamente, agachando-se aos pés do garotinho
para arramar o cadarço do tênis desamarrado, trouxe
milhões de curtidas, compartilhadas e comentários
nas redes sociais, repercutindo, sobretudo, numa
imagem positiva para aquele atleta, logo para seu
time, imediatamente para seu país e, consequentemente ao mundo, com a validação do maior dos
sentimentos: respeito ao próximo !
Mas porque quando se pensa em Lei de Cotas
para pessoas com deficiência é tão difícil de permitir
que a inclusão aconteça de forma plena ?
A justificativa converge imediatamente para as
questões da falta de qualificações e competências da
pessoa com deficiência, como sendo ela a culpada
dos resultados da sua própria exclusão, sustentando
ainda um modelo de grande esforço da pessoa com
deficiência para ser aceita, quando na verdade não
se confronta que um dos fatores de maior exclusão
da PcD é de fato a longa história da constituição de
trabalho e empresas que deixou de fora as mulheres
e as pessoas com deficiência, no mesmo patamar
de exclusão.
Não bastasse a justificativa acima, há ainda o
contraponto da super-extra qualificação como outra
forma de exclusão, impossibilitando a eficiência da
inclusão.
Alguns profissionais da área tratam a temática
como algo inusitado, como se fosse um tema exclusivo, mas como entender isto ?
Afinal, pessoas com deficiência sempre existiram
no mundo aos 4 cantos do planeta e manter o
discurso resistente sobre as mesmas justificativas
parece imaturidade corporativa para um cenário do
mundo, que apresenta uma velocidade de ações
permissíveis à inclusão. Flexibilizando a resistência
da inclusão a partir de conhecimento pautado na
história da pessoa com deficiência, direitos de igualdade e universalidade.
Determinado candidato não serve para uma vaga

específica. Tudo bem... mas, existem outras
vertentes para seu desenvolvimento, quando
não desperdiçado seu talento e negado uma
oportunidade.
Naturalmente o garotinho da Copa não
poderia jogar bola, não poderia ser o goleiro
numa determinada modalidade esportiva que
não uma inclusiva, mas diante da oferta de
vagas, competências e habilidades, ele foi aproveitado considerando seu perfil, sem ignorar
sua deficiência, e ainda certamente possibilitando a realização de seus sonhos como uma
pessoa que possui metas e desejos, como
qualquer outro cidadão.
Ao contrário disso, vemos diariamente
anúncios de vagas valorizando que antes
do currículo, é necessário a avaliação da deficiência do candidato, invalidando todas as
perspectivas de inclusão. Fosse assim, se na
seleção dos candidatos mirins mantivessem
este mesmo olhar de exigência, talvez aquele garotinha nunca estivesse estado lá... em
campo, na Copa...
Hoje, temos uma sequencia de ações na
tentativa de oportunizar a igualdade para todas as pessoas com deficiência, esta foi mais
uma e sem dúvida, a empresa envolvida na
campanha de selecionar os garotinhos para
acompanharam os jogadores mostrou-se inclusiva, pelo menos no marketing... espero que
por trás dos bastidores não seja apenas para
BRASILEIRO ver... e espero que, de fato, ela
cumpra a Lei de Cotas também e que sobretudo, reconheça que a diversidade traz ganhos
imensuráveis para o relacionamento humano
dentro das corporações que se estendem para
toda vida e ultrapassam todas as Copas.
Então, que venha a Rússia 2018 !!!
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”.
e-mail tatianarolim.
trinclusao@gmail.com

Technocare inaugura loja em
Belo Horizonte/MG

No dia 22 de agosto, a capital mineira
vai ganhar um ponto de referência em
Tecnologia Assistiva que certamente será
uma das referências em produtos e serviços nesse segmento para todo o Brasil.
Mais que uma simples loja, a Tecnhocare
traz uma proposta diferente, de referência
em soluções em mobilidade e inclusão.
“A Technocare vem para oferecer o melhor produto para a condição de cada
paciente. O atendimento será individualizado e personalizado para cada cliente.
A tecnologia baseada em serviço melhora
o desempenho funcional de pessoas de
todas as idades com limitações de atividades em sua vida diária, educação, trabalho
ou lazer. O uso criterioso da tecnologia
assistiva pode maximizar a independência
e autonomia da pessoa com deficiência,
e assim, pode minimizar a necessidade
de assistência de outra pessoa”, afirma a
Dra. Maria de Mello, consultora técnica
da loja. A loja terá um espaço terapêutico
disponível para ser utilizado por profissionais para acompanhar o seu cliente, ou
experimentar nossos produtos, além de
um centro de estudos, onde acontecerão

vários workshops. “Nossa proposta é sermos também, parceiros dos profissionais
que atuam na área em Minas Gerais e
em todo Brasil, oferecendo os produtos
que teremos expostos na loja e nossa
estrutura para que eles também possam
atender da melhor forma possível os seus
pacientes e clientes... por isso, convido a
todos para nos conhecer”, enfatiza Carolina Ferreira, proprietária da loja.
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por Carlos Roberto e Clarice Kammer Perl

Equitação Adaptada no Parque da
Água Branca em São Paulo/SP
Convênio de implantação foi assinado e os trabalhos já iniciaram numa
parceria entre o Governo do Estado e o IAD...

M

ais um passo foi dado no
dia 03 de julho passado
para a inclusão das pessoas
com deficiência no Estado
de São Paulo, com a assinatura do Convênio de Implantação do “Projeto
Equitação Adaptada”, entre a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Governo

Depoimento: “A interação do homem e o meio ambiente”
Clarice Kammer Perl - Lesão Medular em decorrência de acidente de
transito
Confesso que sempre tive um pouco de medo dos cavalos, mesmo admirando-os.
Até então, nunca tinha tido nenhuma experiência física com estes bichinhos, mas os
acompanhava pela televisão. Para pessoas que moram no meio urbano, ver cavalos e ter a
oportunidade de conviver e poder montar neles é algo um tanto distante, principalmente
para quem não dispõe de muitos recursos econômicos. E quando criança gostava muito de
assistir o filme “E o Vento Levou”, e neste filme a filha do casal romântico, morre quando
cai do pônei, quebrando o pescoço. Isto de certa forma traumatizou-me um pouco ! Nunca
tive a oportunidade de montar em um cavalo e depois que quebrei o meu pescoço em um
acidente de automóvel, imaginava que seria impossível poder montar, se já tinha o pescoço
quebrado, será que resistiria a um acidente de cavalo... Ter uma deficiência e aceitar conviver
com suas limitações, dores e diversas barreiras, que nos impedem de viver com satisfação e
felicidade é um trabalho difícil para a própria pessoa e seus familiares. Receber estimulações
em todos os momentos do cotidiano é fundamental para que qualquer deficiência seja
vivida de forma natural, simples e sem sacrifício. Um dos momentos mais difíceis do dia-a-dia são as terapias, elas são momentos de grande esforço do paciente e do profissional.
Fazer uma força sobre-humana para adquirir um movimento a mais, uma força a mais e
poder viver bem fora daquele lugar “terapêutico”, que muitas vezes é chato e enjoado, que
saímos com mais dor do que quando entramos ! Terapia é bom, principalmente quando se
tem consciência que ela é para o bem de si próprio, mas ela é chata quando se necessita
conviver com ela o resto da vida.
Mas insistiram tanto que me rendi e deixei-me ser colocada sobre o cavalo ! Os profissionais que estavam me acompanhando e o animal dócil, eles transmitiram-me muita
segurança e fui estimulada a relaxar e aproveitar aquele momento mágico em meio aquela
natureza do parque. Se tornar amigo do cavalo, um animal tão grande e descobrir que ali
existe muito sentimento e carinho, encontrar uma natureza contida no meio de uma grande
cidade, com arvores, passarinhos, galinha, pavão, areia, o sol e poder interagir respirando,
liberando todas nossas emoções, conversando com o cavalo e trocando energias que
estão em nossa volta. Tudo isso, contribuiu para que logo após aqueles poucos minutos
(porque eu queria mais) sobre o cavalo, fez com que meu corpo tenso – espástico, se
soltasse, deixando-me com as pernas um tanto “bambas”, sentia a “carne de todo o meu
corpo tremendo” e logo após a montaria, passando as horas, os dias seguintes àquele
momento produziu um sentimento e sensações como se meu corpo e mente estivessem
“nas nuvens” ! A semana após a atividade de equitação adaptada foi sensacional, sem dores
e muito mais solta para as atividades de vida diária.

do Estado) e o IAD – Instituto Anjos de Deus.
Uma realização entre as Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, que disponibilizou o espaço
do Parque da Água Branca – região central
da capital paulista - e a Secretaria de Estado
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que
prestará o suporte, e o IAD – Instituto Anjos de
Deus que desenvolverá os trabalhos.
Vários agentes estiveram e estão juntos,
trabalhando para que mais este trabalho de
Inclusão venha acontecer de fato: o Governador
Geraldo Alckmin; Profa. Dra. Linamara Rizzo
Battistella, além de ser a Titular da Pasta da
Secretaria das Pessoas com Deficiência é uma
pessoa do movimento PcD e uma referência
mundial como médica Fisiatra; seu chefe de Gabinete Dr. Alexandre Arthur Perroni, que colocou
todo seu empenho na realização deste convênio; Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
através do Secretario Rubens Rizek Jr., que se
empenhou para que este convênio pudesse
retornar ao Parque Água Branca, contanto com
todos esforços do Coordenador de Parques
Urbanos, o Engenheiro Joaquim Hornink Filho
e toda sua equipe.

Carlos Roberto Perl é Consultor Técnico da Revista
Reação, Presidente do INIS e Diretor Institucional do
IAD.
Clarice Kammer Perl é Coordenadora do Projeto
Mães Guarapiranga e Diretora do INIS e do IAD.
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Nova edição da

M

arcada por ser um
evento de negócios,
dedicada a profissionais do setor, a 12ª
Feira Internacional de
Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Reabilitação, Prevenção e Inclusão acontece no Palácio das Convenções
do Anhembi, na capital paulista, entre 13
e 15 de agosto. Este ano a feira vem com
uma novidade: os consumidores finais
terão também um horário para visitação,
entre 14h e 19h.
Iniciada como um setor dentro da feira

Hospitalar, que já teve 21 edições e que
acontece, tradicionalmente, no primeiro
semestre, organizada pela Hospitalar Feiras e Congressos, a Feira + Fórum Reabilitação se desenvolveu a ponto de tornar-se
uma “feira dentro da feira”, partindo então
para um espaço próprio em 2011, com o
mesmo estilo de atuação, mas ampliada
e fortalecida por novas parcerias, como o
apoio da Secretaria dos Direitos da Pessoa
com Deficiência do Estado de São Paulo.
“Muito mais do que gerar negócios,
a proposta é mostrar para a indústria, as
oportunidades de atuação neste nicho
e oferecer troca de experiências para os
profissionais, com foco na funcionalidade,
qualidade, design, resistência e custo dos
produtos disponíveis no mercado”, explica
Waleska Santos, presidente da Reabilitação. Ela acredita que o evento já se
consolidou como referência para o setor,
reunindo executivos, CEO´s e representantes de indústrias, centros de reabilitação,
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hospitais, instituições, associações e entidades que discutem
novas políticas, tecnologias e avanços para a área de reabilitação.
Para a presidente, o trabalho realizado na feira é de extrema
importância, já que rompe as fronteiras do limite comercial e se
expande para atuar na construção de um novo conceito para toda
a cadeia produtiva do setor. “A feira reúne todas as experiências,
cases de sucesso, líderes setoriais, profissionais e instituições
engajadas na causa da defesa dos direitos das pessoas com
deficiência”, afirma.
O evento é também um fórum de discussão, ampliando o
olhar da indústria e da sociedade sobre a realidade dos mais
de 45 milhões de brasileiros e 1 bilhão de pessoas no mundo
que têm algum tipo de deficiência, e que enfrentam dificuldades
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de acesso à saúde, ao trabalho, a atividades culturais e sociais.
Na edição de 2013, cerca de 5 mil visitantes compareceram
e mais de cem empresas nacionais e internacionais apresentaram seus produtos, equipamentos e serviços. Para este ano, a
expectativa da organização é superar esses números. A área de
exposição é de 7.300 m² e o Palácio das Convenções tem o Selo
de acessibilidade. Com os horários especiais para os profissionais
e visitantes, layout mais contemporâneo e novos temas no Fórum
Reabilitação, a presidente garante: “Essas inovações reafirmam
o nosso compromisso em trazer as principais tendências mun-
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diais do mercado em potencial, que se
encontra em plena expansão”.

Fórum
Um dos destaques deste ano é a inédita Conferência Internacional de Robótica
e Biomédica – BioRob. A iniciativa reúne
questões técnicas e experimentais nas
áreas de robótica e mecatrônica aplicada
à medicina e biologia, com coordenação
do Grupo de Mecatrônica, Laboratório de
Reabilitação Robótica da Universidade de
São Paulo (USP).
Pela primeira vez, a Reabilitação sediará
a terceira edição do Fórum Internacional
de Moda Inclusiva e Sustentabilidade da

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Marcados também o III Seminário Internacional ABOTEC de Tecnologia em Órteses,
Próteses Ortopédicas e Reabilitação; o VI
Encontro Internacional de Tecnologia e
Inovação para Pessoas com Deficiência,
com o tema acessibilidade e mobilidade
urbana e o Simpósio de Fisioterapia em
Ortopedia e Traumatologia do CEFAI –
IBRAMED.
Outro destaque é o Fórum de Reabilitação da Rede Lucy Montoro que tratará dos
temas: Ondas de Choque; Reabilitação no
Envelhecimento, Reabilitação Hospitalar e
Simpósio de Neuromodulação e Robótica
em Reabilitação. A Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência
também promoverá mesas redondas sobre Estudos sobre a Deficiência.

Informações sobre custos, inscrições e
programação desses eventos estão disponíveis no site: www.reabilitacao.com/
forum-profissional.

SERVIÇO
Data: 13 a 15 de agosto de 2014 - entrada gratuita
Horário: 10h às 19h para profissionais do setor e de 14h às 19h para visitantes
Local: Palácio das Convenções do Anhembi - Rua Prof. Milton Rodrigues, sem
número - São Paulo/SP
Como chegar: transporte gratuito entre a estação Tietê do Metrô (linha azul) e
o local. Embarque na saída da Estação – Shopping (Rua Voluntários da Pátria
- Santana)
Credenciais: basta se cadastrar, gratuitamente, no site:
www.reabilitacao.com/visitantes/credencial e retirar o crachá no local do evento
* Proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhados
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direito

por Geraldo Nogueira

Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência:
comentando o Artigo 7

A

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (CDPD) dedica especificamente
o seu Art. 7º às crianças com deficiência. Os
preceitos instituídos pelo artigo na norma internacional inserem-se num contexto ético-cultural e social, através do reconhecimento
da criança como sujeito, titular do gozo dos direitos humanos e
liberdades fundamentais, comuns a todos os cidadãos, ressalvando no âmbito jurídico, os direitos específicos provindos das
características e necessidades especiais do desenvolvimento de
uma criança enquanto ser em evolução.
O item de Nº 1, do Artigo, declara que as crianças com
deficiência são titulares do pleno gozo de todos os direitos
e liberdades fundamentais em condições de igualdade com
as demais crianças, incumbindo ao Estado o dever de prover
esse direito. Enquanto o item de Nº 2 estabelece o princípio
da primazia da consideração do “superior interesse da criança”
com deficiência em todas as atividades que lhes dizem respeito.
O que significa dizer que em todas as intervenções relativas à
criança com deficiência o critério de decisão e atuação a observar é o da efetivação do superior interesse. Trata-se este, de
um conceito indeterminado, que busca concretizar os aspectos
e especificidades de cada caso, levando-se em consideração
as circunstâncias reais do momento e do local onde ocorrem,
com um olhar transdisciplinar sobre a situação em si, onde o
“superior interesse da criança” deve ser a determinante nuclear
da decisão, da atividade ou ação implementada.
O item de Nº 3 do Artigo ora comentado, estabelece o direito
de livre expressão das crianças com deficiência e determina que
o Estado garanta a efetivação desse direito, assegurando que

a criança possa manifestar o seu ponto de vista, levando-se
em conta a sua idade e grau de maturidade, em condições de
igualdade com as outras crianças, sobre todas as questões que
lhe afete direta ou indiretamente.
A norma estabelece ainda que é dever do Estado garantir
a assistência que for adequada para o efetivo exercício desse
direito, significando a intervenção de terceiros, sejam técnicos,
especialistas ou responsáveis que poderão corroborar na assistência à criança em determinada situação, visando sempre
efetivar o superior interesse da criança.
Todos os direitos tratados no Artigo 7º, e o correspondente
dever do Estado de assegurar a sua efetivação, já se encontravam em nosso ordenamento jurídico antes mesmo da CDPD,
inclusos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente como norma ordinária promulgada em harmonia
com os valores e princípios consagrados na Convenção sobre
os Direitos da Criança. Não obstante a isso, o Art. 7º importa
em fonte de direito direcionada, com maior força jurídica, no
que diz respeito à criança com deficiência. E essa maior força
jurídica deriva do fato de que estas garantias estão inseridas
numa convenção com status de emenda constitucional, cujo
conteúdo é abrangente para promover os direitos das pessoas
com deficiência.
O objetivo principal do Art. Nº 7 é tirar da invisibilidade a
criança com deficiência, pois esta tem sido a causa de muitas
privações experimentadas e perpetuadas para as crianças com
deficiência pelo mundo.
O compromisso da construção de uma sociedade inclusiva
passa pela necessidade da melhoria da inclusão da criança e
suas famílias, envolvendo as crianças e adolescentes com deficiência na tomada de decisões sobre questões que lhes dizem
respeito, não só como beneficiárias, mas antes de tudo, como
agentes de mudanças para que o futuro seja de transformação
na busca de uma sociedade mais igual e humana.

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

por Deborah Prates

Poder judiciário: onde estão
as pessoas com deficiência?

V

endo com os meus ouvidos alguns telejornais
recentes, me fixei na notícia do Censo dos Magistrados e, mais uma vez, concluí ser a pessoa
com deficiência sub-humano. Triste evidência
estarmos abaixo do que se considera humano.
Nenhuma televisão falou na pesquisa do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) por inteiro, pelo que, como pessoa com
deficiência, cumpre-me fazê-lo nesta crônica.
A pesquisa, na íntegra, pode ser checada na Agência
CNJ de Notícias (www.cnj.jus.br/censo). Os dados coletados
apontam que 64% dos magistrados são do sexo masculino.
Eles chegam a representar 82% dos ministros dos tribunais
superiores. Em relação à composição étnico-racial da carreira,
juízes, desembargadores e ministros declararam ser brancos
em 84,5% dos casos. Apenas 14% se consideram pardos;
1,4%, pretos e 0,1%, indígenas. A grande mídia revelou à
coletividade até este ponto da pesquisa.
No entanto, o pedacinho final do levantamento feito pelo
CNJ ficou oculto, mas vou enfatizá-lo agora. Diz a pesquisa,
que existem apenas 91 pessoas com deficiência no universo
da magistratura, estimado em pouco mais de 17 mil pessoas,
segundo o anuário estatístico do CNJ - Justiça em Números,
elaborado com base no ano de 2012. Eis a prova de que
somos capazes.
Os meios de comunicação de massa não nos percebem,
nem o CNJ, já que baniu os advogados cegos da advocacia,
no momento em que tornou obrigatório um sistema de
peticionamento eletrônico absolutamente inacessível a esse
segmento.
A história do Supremo Tribunal Federal não registra um
ministro com deficiência. Qual a razão ? Ora, se a vontade
- registrada no preâmbulo da Constituição Federal - dos
Constituintes era a IGUALDADE, bem-estar... Esse segmento
representa muito, 1/4 dos brasileiros. Em vista disso, proporcionalmente, deveríamos estar representados na maior
Corte do Brasil com, pelo menos, um ministro nos tribunais
superiores, não ?!?

Há um juiz federal lotado na primeira Vara
Federal de Recife/PE, com mais de 30 anos
de magistratura, um currículo ilibado e vasto
em conhecimento técnico, que é pessoa com
deficiência. Falo do Dr. Roberto Wanderley
Nogueira, que tem uma deficiência nos membros superiores. Por ser pessoa competente e
com deficiência, é que pode escrever a nova
história do STF, representando o nosso segmento em um
espaço relevante e que sempre os ignorou. Há um abaixo
assinado no site Avaaz, objetivando que seu competente
nome chegue às mãos da presidente Dilma.
Convido os amigos a assinarem o documento eletrônico,
clicando no link: https://secure.avaaz.org/po/petition/Supremo_
Tribunal_Federal_STF_Queremos_um_Ministro_com_Deficiencia
Temos que nos humanizar. A história brasileira dá conta
que os gestores chegam ao poder sem o imprescindível senso
de igualdade, desconhecendo os significados das palavras
equilíbrio e limite. Como não foram introduzidos ao estudo
da SOLIDARIEDADE - sentimento que nos faz humanos - não
preparam a sociedade/população para conhecer o alcance
das leis, pelo que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência passa em “brancas nuvens”. Apenas tornar
eficaz uma legislação que contrarie um grupo PODEROSO,
sem em contrapartida, conscientizar o povo em relação a ela,
terminará no próprio STF virando-lhe as costas.
Os costumes não são inocentes, assim como a lei não é
a solução. Insisto e persisto em afirmar que a chave/saída
para uma sociedade mais igualitária em oportunidades é a
educação continuada. Trocando em miúdos, a prática de
exercícios diários de ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Campanhas permanentes e não pontuais como é o nosso costume.
Mas, fica a velha pergunta: a quem interessa educar o povo
? No dia em que nos dermos conta de que o palácio não
sobrevive sem a praça...
Deborah Prates é cega, advogada, delegada
da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão
de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/
RJ além da Comissão Nacional de Promoção da
Igualdade e da Comissão Especial de Direito da
Tecnologia e Informação da OAB. Apresentadora/
coordenadora do programa: “Acessibilidade em
Foco”, na rádio Contraponto (RJ). Desenvolve
o blog http://deborahpratesinclui.blogspot.com.
br/ e a página facebook.com/deborahpratespalestrante
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olhar inclusivo

por Marta Gil

O direito ao prazer da leitura
Idealização: Lia Zatz (escritora), design de Wanda Gomes e
ilustrações de Luise Weiss. Sua concepção inclusiva permite
aliar experimentação sensorial e imaginário, braile e cores
fortes e contrastantes, brilho, texturas e aromas. O sistema
de impressão desenvolvido por Wanda Gomes – Braille.
BR® garante durabilidade e qualidade.
“Adélia Esquecida” e “Adélia Sonhadora” – compra direta
na WG Produto (wandagomes@wgproduto.com.br) ou pelo
tel: (11) 5522-7462 / (11) 99940-2171.

L

eitura é magia e também é um direito garantido
pelo Decreto Legislativo 186 (2008) e pelo Decreto Executivo 6949 (2009), que ratificaram e
promulgaram a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência (CDPD).
A CDPD garante a “plena e efetiva participação e inclusão
na sociedade, o respeito pela diferença e a acessibilidade”
(art. 3); “o superior interesse da criança receberá consideração primordial, em todas as ações relativas às crianças
com deficiência” (art. 7); “(...) liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e ideias” (art. 21); “sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao
logo da vida (art. 24); “acesso a bens culturais em formatos
acessíveis (art. 30).

Dicas de alguns livros com versões acessíveis:
COLEÇÃO ADÉLIA
“Adélia Cozinheira” (esgotado) - “Adélia Esquecida” - “Adélia
Sonhadora”

“MUDE SEU FALAR QUE EU MUDO O MEU OUVIR”
É o primeiro livro escrito por jovens com síndrome de
Down.
Mais informações: www.carpediem.org.br/si/site/0700
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E OS
DIREITOS DOS TRABALHADORES”
Formatos para download: português (áudio, texto e livro
digital); Libras; formato para pessoas com deficiência visual
e texto simplificado.
Mais informações: www.pcdlegal.com.br/cartilhampt/convencional/index.php#.U76ZZfldX9s
PROJETO BAÚ DAS ARTES
Editora Evoluir - Edição 2014 – Vinte livros paradidáticos
com audiodescrição (CD com identificação em braile), para
crianças com deficiência visual, baixa visão e deficiência
intelectual. Mais informações: www.baudasartes.net

Marta Gil é consultora na área da Inclusão de
Pessoas com Deficiência, socióloga, Coordenadora
Executiva do Amankay Instituto de Estudos e
Pesquisas, Fellow da Ashoka Empreendedores
Sociais e colunista da Revista Reação. É autora
do livro: “Caminhos da Inclusão – a trajetória da
formação profissional de pessoas com deficiência no
SENAI-SP” (Editora SENAI, 2012), organizou livros;
tem artigos publicados; participa de eventos no
Brasil e no exterior. Áreas de competência: Inclusão
na Educação e no Trabalho.
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Escola para surdos é referência
no Rio Grande do Sul

I

nstalada na região Noroeste do
Estado gaúcho, no município de
Santa Rosa, a Escola de Ensino
Médio Concórdia para Surdos é
mantida pela Associação de Pais
e Amigos dos Deficientes Auditivos (APADA), e completa em 2014, 28 anos de
atividades. Atualmente são atendidos
70 alunos, desde a educação infantil
até o ensino médio, provenientes de
18 municípios.
Em setembro de 1986, pais, educadores, senhoras da Igreja Luterana São
João, prefeito e voluntários, preocupados
com a grande incidência de crianças surdas nas proximidades, fundaram a Escola
de 1º Grau Incompleto Concórdia para
Educação Especial. Em 1988, a APADA entrou para auxiliar na manutenção
da escola e, com o passar dos anos, o
atendimento foi ampliado e adaptado
à legislação, tornando-se como é hoje.
A partir de 2009, a escola se propôs a
um novo desafio: atender, também, alunos
surdos com outras deficiências associadas.

“A escola realiza seu trabalho voltado para
a educação de surdos com compromisso e responsabilidade, buscando atender
as características e necessidades dessa
comunidade, proporcionado um espaço
especializado, onde as representações e
construções de identidade são edificadas
através do contato e convívio com seus
pares”, conta Denise
Jaqueline Carvalho
Lozekam, assessora
pedagógica e professora do Ensino Fundamental, há 17 anos na
Concórdia.
Pela excelência de seu trabalho, a
escola recebeu o prêmio Educação RS
2013, na categoria Instituição, entregue
pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS.
A equipe, multidisciplinar, é composta por assistente social, psicóloga,
fonoaudióloga, coordenadora pedagógica, assessora pedagógica, docentes
especializados nas áreas afins e na
área da surdez e instrutores surdos de
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A
escola se mantém através de convênios
com as esferas municipais, estadual e
federal, e o apoio da comunidade em
geral, através de promoções e projetos.
“Realizamos um trabalho qualificado, permitindo ao aluno o acesso ao
conhecimento social, cultural e intelectual, evitando com isso, a evasão,

reprovação e principalmente, a marginalização deste. O trabalho que a
escola realiza é único e desafiador
diuturnamente, pois é na escola própria para surdos que inclusão dos
surdos realmente acontece”, afirma
a assessora.
Todos os profissionais são habilitados nas suas respectivas áreas
de abrangência e dominam LIBRAS.
“Utilizando-se do bilinguismo como
método de ensino, os professores
preparam suas aulas de forma que a
língua de sinais é a ferramenta fundamental para o ensino de todas as
disciplinas, pois esta é a construtora
do desenvolvimento cognitivo e da
identidade surda. A aprendizagem
ocorre partindo-se da prática, oportunizando a interação, a troca e a
identificação entre os pares, assim
os alunos surdos vão se apropriando do conhecimento, construindo
sua identidade, desenvolvendo de
forma natural o seu aprimoramento
linguístico e cultural”, explica Jaqueline. “A perspectiva futura da escola,
é que o trabalho seja reconhecido
e valorizado como o apropriado e
coerente para a formação integral
dos alunos surdos, dentro de um
trabalho voltado para a apropriação
do conhecimento, integração social
e identificação de seus direitos e
deveres”, conclui a assessora.

comemoração

Fotos Eduardo Metroviche

Lei de Cotas completa 23 anos,
mas empregos precisam aumentar

U

m ato organizado por
diversas entidades, na
capital paulista, marcou
a comemoração do aniversário da chamada Lei
de Cotas (Art. 93 da Lei 8.213, de 24
de julho de 1991), a principal ação afirmativa para o ingresso e permanência
de trabalhadores com deficiência nas
empresas brasileiras. O artigo estabelece percentuais desses empregados para
empresas acima de 100 funcionários.
De acordo com dados do Ministério
do Trabalho, que considera os registros
em carteira, o levantamento da RAIS
(Relação Anual de Informações Sociais)
de 2012, aponta que apenas 170 mil
pessoas com deficiência física estão
trabalhando formalmente no País, ou
seja, 51,6% do total de incluídos. As
pessoas com deficiência auditiva são
74,3 mil ou 22,5% do total. Já aqueles
com deficiência visual giram em torno de 26,1 mil, o equivalente a 7,9%.
As pessoas com deficiência intelectual
representam 21,3 mil, o que corresponde a 6,5% do total. Por fim, os que
têm deficiência múltipla são 4,6 mil, o
mesmo que 1,4%. Os que passaram
pela reabilitação são 33,3 mil, somando
10,1% do total. É estimado que 20,2
milhões de cidadãos com deficiência
podem exercer algum tipo de atividade
(a população brasileira que registra alguma deficiência chega a 45,6 milhões,
segundo dados do IBGE).

Comemoração
O evento, organizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-SP) e vários outros parceiros, começou no auditório da biblioteca
Mário de Andrade, no centro da capital
paulista, prosseguiu na Praça Dom José
Gaspar e terminou nas escadarias do
Teatro Municipal.
Na abertura, após a execução do Hino
Nacional em Libras, o superintendente da
SRTE-SP, Luiz Antonio Medeiros, afirmou
que o Ministério do Trabalho e Emprego
é intransigente na defesa da Lei de Cotas:
“Sofremos pressão para flexibilizar e não
cedemos. Está provado que todo mundo
pode trabalhar e exercer uma atividade
produtiva. Não há um espaço na atividade
econômica da qual a pessoa com deficiência não possa participar. A grande barreira
que enfrentamos ainda é o preconceito e
a falta de informação”, afirmou.
A juíza Riva Fainberg Rosenthal, que
integra a Comissão de Acessibilidade do
Tribunal de Justiça, lembrou que há um
número crescente de ações por parte das
empresas alegando que não há pessoas
com deficiência qualificadas para o mercado de trabalho. “Todos têm capacidade
e habilidade de trazer algo à sociedade.
A Justiça do Trabalho é firme em manter
a multa, mas temos também que reforçar ações pedagógicas”, explicou. Para a
secretária Estadual da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, “a
participação da pessoa com deficiência

no mercado de trabalho faz com que
toda a sociedade cresça de forma justa”.
Já Mariane Pinotti, secretária Municipal
da Pessoa com Deficiência, afirmou: “É
fundamental para este momento não
abrirmos mão desta lei, mas espero que
no futuro não precisemos mais dela para
termos a plena inclusão”.
A superintendente regional do INSS,
Dulcina Golgato, destacou os avanços
trazidos nos últimos anos e disse que
as empresas ainda desconhecem o que
diz a Lei, como por exemplo, que a cota
pode ser preenchida com reabilitados
do INSS.
O sindicalista e responsável pelo Espaço da Cidadania, Carlos Aparício Clemente,
foi homenageado como um dos pioneiros
e por sua trajetória de luta em defesa da
pessoa com deficiência. “Este evento é
dos que acreditam que a Lei pode ser
cumprida. Cabe um milhão de pessoas
na Lei de Cotas. A nossa luta continua”,
disse Clemente.
Já na Praça, houve apresentações artísticas e culturais, como as dos bonecos
gigantes da APAE, das crianças da banda
Música do Silêncio, formada por alunos
surdos e ouvintes de escolas municipais
de São Paulo e da Banda da Guarda Civil
Metropolitana. A comemoração foi encerrada em frente ao Teatro Municipal com
a soltura simbólica de balões ecológicos,
simbolizando as conquistas trazidas pela
Lei e pedindo mais avanços para as pessoas com deficiência.
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Ciclistas desenvolvem projeto
para inclusão de cegos !

P

edalar faz bem à saúde e,
com companhia, se torna
uma experiência mais prazerosa ainda. Que o digam
os muitos grupos de ciclistas espalhados por todo o Brasil. Em
Mogi das Cruzes/SP existe uma turma
que resolveu incorporar cegos e pessoas
com baixa visão nos passeios dominicais
e criar uma oportunidade de inclusão.
O projeto-piloto - Ciclo Sensorial Ciclismo de Pessoas com Deficiência
Visual” - tem planos de crescimento. O
administrador de empresas André Rocha Kuramoto, é cicloturista desde os

16 anos (hoje tem 39) e já viajou para
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outras localidades, chegando até
o Uruguai de bike. Há cerca de 6 anos,
viu uma reportagem de tevê sobre um
passeio com bicicletas de dois lugares,
conduzindo pessoas com deficiências
visuais. A ideia não saiu mais de sua cabeça e agora, em 2014, já organizou dois
passeios nesse estilo, em maio e junho.
“O que mais me chamou a atenção
foi que, quando a pessoa com deficiência visual pedala com alguém conduzindo, ele libera toda a concentração
que tem para caminhar ao trabalho, por
exemplo, e a direciona totalmente para
desfrutar dos sons, cheiros, sensação
da pele, do vento. Libera a sua atenção
para desenvolver os outros sentidos de
maneira mais leve, livre e prazerosa. Não
precisa guardar o caminho. Só pedalar,
curtir, confraternizar, desfrutar e se desenvolver”, conta o idealizador. “Creio
que o Ciclo Sensorial veio para estreitar
o relacionamento da sociedade para

com pessoas que necessitam de uma
atenção especial, através de soluções
simples e que transformem a vida de todos para melhor num convívio próspero
e harmonioso”, comenta André.
A escolha do nome “Ciclo Sensorial”
quer passar a sensação de movimento
àqueles que são privados devido a alguma deficiência, segundo Kuramoto.
“Sendo assim, o ciclo se fecha e se inicia
sempre com uma nova sensação adquirida através da apuração dos demais
sentidos restantes a esta pessoa. E mais,
concomitantemente com a sociedade
que se supera quando se sensibiliza
em participar do seu desenvolvimento.
Sociedade e pessoas com deficiência
saindo da inércia através dos sentidos”,
explica o organizador.
O grupo tem 4 bicicletas duplas, obtidas com arrecadação de doações de
dinheiro e peças/serviços de amigos e
do comércio local, e uma emprestada,
número que deve crescer. No momento,
está em discussão a logística do projeto
como o transporte e local de guarda
delas, além da limpeza. Também está
em estudos a abrangência que o grupo
terá, inclusive sua forma jurídica, pos-
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sivelmente uma Organização Não Governamental (ONG):
“Para isso, deve-se levantar o número e tipos de deficiência,
abrangência, interesses em comum, ou seja, buscar conhecer o perfil do público-alvo, com seus usos e costumes, para
identificar as suas necessidades”, afirma. A participação de
investidores, nesse contexto, é muito bem vinda e a venda
de cotas não está descartada.

Uma experiência que vai se repetir
Ricardo de Oliveira Pedroso tem 38 anos e perdeu a visão
há 14, em um acidente automobilístico. Ele conheceu Kuramoto por meio de uma amiga em comum e logo incorporou
a ideia, participando da organização dos passeios. Ele conta
que adorava pedalar antes de ficar cego e queria fazer turismo
inclusivo. No primeiro passeio, teve uma surpresa adicional: o
grupo passou por Sabaúna (distrito de Mogi das Cruzes/SP),
onde morava quando se acidentou, e ele pode relembrar dos
lugares que conhecia: “Com a audição, olfato e a descrição
que o guia fazia, consegui criar uma imagem do local com
todas essas informações”, conta Pedroso, afirmando que a
tendência é ampliar o percurso.
Outro que não pretende parar é Gilberto Júnior, de 31
anos, que ficou cego aos 23 por conta de uma bala perdida.
Ele tem sua própria bicicleta de dois lugares e costumava
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notas
Congresso gratuito de acessibilidade
será em setembro

pedalar aos domingos com um amigo na cidade de Poá/
SP, onde morava. Depois da mudança para Mogi, ficou sem
companhia. Conheceu o grupo por meio de Ricardo e adorou
a experiência. Afinal, ele é um atleta, faz musculação durante a semana e nada como pedalar aos domingos também
como uma forma de se exercitar, além de poder apreciar o
passeio. “Sempre que houver oportunidade vou participar”,
afirma Júnior.
O caso de Elielson dos Santos, de 19 anos, é um pouco
diferente, porque ele tem baixa visão e consegue pedalar
em uma bicicleta convencional. Mesmo assim, ele nunca
tinha pedalado em grupo e sempre quis experimentar uma
bicicleta dupla para poder apreciar melhor o passeio. “Os
guias foram muito atenciosos, falavam do cenário, davam as
instruções, passavam muita confiança, isso é o mais importante”, diz Elielson, destacando que adorou a sensação do
vento batendo no rosto.

Como participar
A participação das pessoas com deficiências visuais é gratuita. A estrutura atual atende 10 interessados por passeio,
sob inscrição antecipada, e confirmação de presença. Inclui a
bicicleta com condutor, equipamento de segurança e lanches.
Mais informações pelo e-mail: ciclosensorial@gmail.com.
O Ciclo Sensorial tem também uma página no Facebook.
Ainda não está marcada a data do próximo passeio.

O Congresso de Acessibilidade será o primeiro
evento nacional ONLINE e gratuito, com foco em
Acessibilidade e Tecnologias para a Superação e
Inclusão. Idealizado pela consultora em acessibilidade e inclusão Dolores Affonso, está marcado
para o período de 21 a 27 de setembro, coincidindo com a comemoração do Dia Nacional de
Luta pela Inclusão das Pessoas com Deficiência.
Os palestrantes são especialistas em diversas
áreas, como: diversidade, acessibilidade, saúde,
relacionamento, carreira, empreendedorismo,
direitos humanos, tecnologias de informação e
comunicação, assistivas e para reabilitação, entre
outras. O evento poderá ser assistido por computadores, tablets e celulares. O site do congresso é
acessível, oferecendo opções de aumento de fonte e de tradução de todo o conteúdo em Libras,
além de poder ser acessado por leitores de telas.
Além de palestras e entrevistas, o congresso
contará ainda com um espaço virtual para parceiros, com informações de contato de diversas
organizações de apoio como empresas de recolocação, formação e capacitação profissional,
desenvolvedoras de tecnologias de informação e
comunicação, sites de relacionamento, agências
de turismo acessível, projetos de esporte adaptado, cultura acessível, arquitetura humanista e
moda inclusiva, entre outras. Mais informações e
inscrições: www.congressodeacessibilidade.com,
ou através do E-mail: contato@congrexsodeacessibilidade.com

2 FÓRUM:

Pessoa com Deficiência

A L É M DA L E I D E COTAS

18/09/2014

8h às 13h

Buffet cláudia porteiro

Espaço Le Blanc - Rua Futim Elias, 300 - Americana - SP

Você que é gestor, profissional de RH ou tem interesse no
tema, não pode ficar de fora deste importante fórum.
Nele será debatido um assunto que tem tudo a ver com
recursos humanos: a inclusão de profissionais com
deficiência. Confira a programação em nosso site ou na
ABRH-SP Regional Campinas e inscreva-se já!

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

regionalcampinas@abrhsp.org.br
(19) 3294-3307
www.abrhsp.org.br

PATROCINADORES

APOIADORES
• Secretaria do Emprego - Prefeitura de Americana • CVI Campinas • NET Serviços • Prefeitura de Campinas - SMPD • TANTAS Comunicação
• CTO Comunicação Total • SSPMANO • Instituto Jogadas da Vida • APAE Americana • CPC - Centro de Prevenção a Cegueira
• CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade - Americana • SERT – PADEF • ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana
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veículos e adaptações

Ficou mais fácil comprar
veículos em Mato Grosso do Sul

O

Departamento Estadual
de Trânsito (DETRAN-MS) juntamente com
a Secretaria de Estado
de Fazenda (SEFAZ) e a
Receita Federal criaram um projeto para
facilitar a vida de pessoas com deficiência que podem comprar veículos com
isenção de impostos no Estado.
Três problemas principais foram detectados: falta de informação, provocando um vai e vem dos clientes; obtenção
de todos os documentos, principalmente os laudos médicos, e excesso de
formulários, com informações repetidas
que cada órgão exigia para compor o
processo.
Para amenizar essa situação, foi criado um sistema na internet em que o
usuário consegue, dependendo da sua
situação, ter os formulários que necessita, preenchidos, depois do cadastro
prévio. Basta então assinar a papelada,
juntar a documentação e protocolar no
local indicado pelo sistema. O acesso
a esses formulários está disponível no
site: www.detran.ms.gov.br .

Em relação à falta de informações, foram capacitados servidores
dos 3 organismos e de funcionários
das concessionárias. Houve também, a criação de uma cartilha com

informações de passo a passo.
A demora do processo deve diminuir
com uma adequação do Laudo Médico
do Condutor, feito pelo DETRAN. Informações que anteriormente só constavam no laudo do SUS, hoje passaram
a conter também no laudo do DETRAN,
que passou a ser aceito na Receita Federal, mas somente em casos de condutor de veículo especial. Nos casos
de não condutores, que tem direito
de comprarem veículo com isenção,
o laudo necessário ainda é o do SUS.
Segundo dados da SEFAZ, em 2012
foram 193 veículos adquiridos com a
isenção de impostos, já em 2013, foram
282 veículos e, até março deste ano,
77 veículos em MS. A tendência é que
as vendas com o beneficio aumentem
com todas essas novidades, pois o processo que demorava cerca de 6 a 8
meses, agora poderá ser finalizado em
até 3 meses.

Novo Corolla tem vendas liberadas para PcD
A boa notícia chegou à rede de concessionárias da Toyota em todo Brasil
na segunda quinzena de julho. Suspensa por alguns meses em função da
grande demanda pelo novo modelo, as vendas do Novo Corolla foi retomada
pela montadora japonesa, que agora voltou a aceitar os pedidos para o carro.
O Corolla é considerado o maior sucesso da indústria automobilística mundial
e no Brasil, figura entre os modelos preferidos do consumidor com deficiência
e suas famílias há anos. Quem estava aguardando, agora já pode ir até a concessionária da marca mais próxima e reservar o seu !
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evento

Festa repete sucesso e público já
espera pelo próximo, em 2015...

F

oi no último sábado de julho,
dia 26, no bairro do Jaguaré,
região oeste de São Paulo/SP,
que aconteceu a 2ª edição do
Arraiá da Inclusão ! A festa é realizada pela Cavenaghi – loja de produtos
e adaptadora veicular – que foi palco do
evento, e promovida pela Revista Reação.
Este ano, o patrocínio foi da Toyota, com
o apoio de 3 concessionárias da marca –
Caltabiano – Sorte – Grand Motors.
A festa “julhina”, mais uma vez foi um
sucesso e agradou muito as mais de 350
pessoas que compareceram no local, mesmo num sábado debaixo de muito frio e
garoa na capital paulista.
O Arraiá transcorreu durante todo o dia,

começando as 9h e encerrando somente
após as 18h. A loja e todas as dependências da Cavenaghi foram decoradas
à moda de São João – com barracas de
brincadeiras, brindes e comidas típicas.
Além de músicas juninas e caipiras, danças
e apresentações. Mas, o público que participou da festa também pôde aproveitar
as promoções dos produtos oferecidos na
loja, com o apoio de parceiros e também
patrocinadores do evento, como: Ortobras,
Ottobock, Jaguaribe, Pride, Jay, Quickie, Rifton e Roho. Foi um grande feirão de produtos em condições para lá de especiais !
Durante todo o dia, os visitantes puderam conferir de perto os veículos da
marca Toyota, que ficaram disponíveis ao

público para test-drive – parte deles adaptados – que foram levados pelas concessionárias da Toyota (Etios – Novo Corolla
– SW4) e também pela Revista Reação
(Etios Sedan). A equipe da Javarotti – autoescola parceira do evento – fez todo
acompanhamento nos testes, orientando
e tirando dúvidas sobre as adaptações,
além de oferecer também, orientação sobre habilitação e CNH para pessoas com
deficiências.
O pessoal da Lyon Despachante, outro importante parceiro do Arraiá, marcou
presença explicando aos visitantes e participantes da festa, os detalhes e possibilidades de isenções na compra de veículos
para PcD e toda documentação para obtenção do benefício. Como não poderia
deixar de ser, a equipe de promoções da
Revista Reação também esteve presente,
atendendo os leitores e realizando assinaturas com condições exclusivas para os
participantes do 2º Arraiá !
A administradora
Rosimeire Costa dos
Anjos, cadeirante de
55 anos, testou a SW4
adaptada. Ela, que está
acostumada a dirigir
seu carro com câmbio manual, adorou a
experiência e a leveza
do veículo automático,
adaptado também, com
um banco giratório.

evento
“O atendimento, a comida e os serviços
estão muito bons, tudo muito organizado.
É uma novidade para mim, pois embora
seja o 2º ano do Arraiá, é a primeira vez
que participo. O pessoal daqui é muito
bacana, uma família. É bom estar no meio
da minha turma”, comentou Rosimeire.
O casal Conrado Ávila, de 28 anos, e
Érica Moura, de 27, os dois psicólogos
–usuários de muletas – escolheram passar o sábado inteiro curtindo a festa, as
brincadeiras, com muita música e pratos
típicos. Conheceram-se há pouco tempo
pela internet, no site de relacionamento
“DeficienteSim”, e para sair de casa naquele friozinho um bom motivo: “viemos
para conhecer gente nova, fazer amizades e conhecer os produtos da Cavenaghi
também, faz tempo que não vínhamos
na loja”.
Deranir Pinheiro dos Santos, 57 anos,
cadeirante, mora no bairro do Jaguaré.
Com as mãos repletas de brindes que
ganhou nas barracas de pescaria, bola na

boca do palhaço e argolas, fez questão
de comentar sobre o Arraiá: “os serviços
todos estão muito bons... estão todos de
parabéns pela festa da inclusão !”.
Kátia Amorin, 32 anos, e Maria Célia, 36
anos, são familiares de pessoas com deficiências e aprovaram a festa com muita
empolgação: “foi maravilhoso ! A comida
estava ótima e o atendimento também.
Foi 10 !!!”.
Uma das surpresas do 2º Arraiá ficou por conta da apresentação do casal
Simone e Fernando Passos (46 e 48
anos) do grupo Solidariedança (Associação Solidariedança de Arte e Cultura), que
brilha há 10 anos nos palcos. O grupo tem
mais de 200 pessoas em sua composição
e desse montante, 45 são pessoas com
deficiência, entre elas Fernando, que é
paraplégico e foi o protagonista da apresentação no 2º Arraiá. Os aplausos foram
percebidos de longe após a finalização da
cena pelo casal que emocionou e animou
todos os presentes. “A gente se sente em
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casa. Já comi, já brinquei... É muito bom
encontrar os amigos por aqui. Ficamos
muito felizes com o convite”, comenta Fernando. Outra convidada ilustre do evento
foi a Deputada Federal Mara Gabrilli,
já cliente da Cavenaghi e leitora da Revista
Reação, que ficou rodeada de pessoas logo
na entrada da loja, conversando e tirando fotos, atendendo com
carinho a todos que a procuraram.
A empatia vinda do público para os organizadores é de longa
data. Cátia Briques, uma das coordenadoras do evento e Gerente de Marketing da Cavenaghi, explica que não basta somente
manter a qualidade de seu produto/atendimento, e preços
competitivos, é preciso mais: “é importante que a marca ‘viva’ o
consumidor, que crie oportunidades de se relacionar com o seu
público e proporcionar ações que facilitem o dia a dia dos seus
clientes faz parte desse processo. O Arraiá é um misto de tudo
isso. Em um ambiente alegre e descontraído, conseguimos ficar
mais próximos de nossos clientes e amigos, e também oferecer
um conjunto de produtos e serviços a todos eles”, comenta.
“Particularmente, fiquei muito feliz com o sucesso do evento.
Acredito que atingimos o nosso objetivo de forma plena, mais
uma vez”, afirma Mônica Cavenaghi, anfitriã da festa. “Sabemos o quanto é importante para nosso público esse ponto de

encontro, reunindo em um único local, a diversão, descontração, amigos vindos de todas as regiões... e isso tudo junto com
ofertas de produtos e serviços todos querem e precisam. Ações
como essa são fantásticas e necessárias ! Sou muito grato aos
nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores, que mais uma
vez acreditaram e contribuíram para que o Arraiá pudesse acontecer... mas sou mais grato ainda, principalmente, a todos que
nos visitaram e participaram esbanjando alegria e entusiasmo
durante todo o dia, mesmo com um dia frio e chuvoso... estão
todos de Parabéns... e tenham certeza: Essa festa é de Todos
vocês !”, enfatiza Rodrigo Rosso, Diretor e Editor da Revista Reação, parceiro e um dos organizadores do Arraiá.
Diante do sucesso do evento, os organizadores já deixam o
convite a todos para o 3º Arraiá da Inclusão, que deve acontecer
em junho de 2015... anote em sua agenda !!!
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Por Merian Ribeiro

Exclusão Digital ou
Inclusão Digital ?
zer para que essa grande percentagem da população acesse
aos seus serviços ?

1 - Faça da Inclusão Digital uma prioridade
As organizações estão reconhecendo lentamente a importância destas estatísticas e os potenciais benefícios ao
fazer da inclusão digital uma prioridade em sua estratégia de
negócios. Um excelente exemplo disso é a FIFA, e o Comitê
Organizador Local (LOC), ao oferecer comentário descritivo
especial via rádio de curto alcance, sem fio, dentro dos estádios durante a Copa do Mundo, a FIFA e o LOC têm como
objetivo melhorar a experiência de assistir a jogos para os fãs
cegos e amblíopes.

C

om a Copa do Mundo em curso,
países de todo o mundo passaram a
admirar seu anfitrião, o Brasil, como
5º maior país do mundo em área
geográfica e população, é claro, também a 8ª maior economia do mundo (World
Bank, 2011).
Independentemente disso, o Brasil continua
sofrendo com uma fratura digital, apesar dos
esforços para aumentar o acesso à internet para
a população. A qualidade de vida, educação e
poder de compra aumentaram, porém, a falta de
acesso à internet não é o único problema que
precisa ser abordado. Os fatores significativos a
se levar em consideração são o analfabetismo e
as deficiências digitais, que impedem as pessoas
de ter acesso a informações e serviços online.
De acordo com o “The Brazil Business”, apesar
de 90% das crianças brasileiras frequentarem a
escola e mais de 50% dos adolescentes brasileiros terminarem o ensino médio, um terço dos
brasileiros são analfabetos funcionais.
Além disso, mais de 6,5 milhões de pessoas,
por exemplo, têm alguma deficiência visual, de
acordo com o Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Como resultado, um fato chocante é que 59%
da população não consegue acessar informações
e/ou serviços online. Então, o que você pode fa-

2 - Investir em Tecnologia Assistiva
A Tecnologia Assistiva pode melhorar a qualidade de vida
das pessoas com deficiência. Soluções baseadas em TIC podem ajudar os idosos e pessoas com deficiência de impressão
para viver de forma mais independente.
Uma solução de Tecnologia Assistiva inovadora pode atualmente ajudar a remover as barreiras enfrentadas no mercado brasileiro por aqueles que não conseguem acessar
aos serviços online. Texthelp Ltd está lançando seu produto
Browsealoud, para os donos de sites que estão interessados
em investir em Tecnologia Assistiva.
O Browsealoud está na liderança mundial na leitura on-line e de apoio à tradução para aqueles com impressão e
deficiências cognitivas, incluindo: dislexia, deficiência visual
leve, os idosos e aqueles com Português do Brasil como
segunda língua.
Com sede no Reino Unido, a Texthelp tem parceria com a
empresa brasileira local, Nexxing, para oferecer esta solução
inovadora para os proprietários de sites. Com sede em São
Paulo, a Nexxing apoia a implementação de novos projetos
e empresas do mercado brasileiro. Com esta colaboração, a
Nexxing adicionou o Browsealoud ao seu portfólio.
Nogueira Fresco, o CEO da Nexxing comentou: “A Nexxing
procura estabelecer parcerias com empresas cujos produtos
têm um fator muito forte de inovação. Foi isso que identificamos no Browsealoud. É um produto que promove a inclusão
digital e também leva a empresas comerciais para um público
mais amplo. Uma vez que este é um produto muito simples de
operar e gratuito para os usuários, o Browsealoud reúne todas
as condições para abraçar o lançamento do projeto no Brasil”.
Já David Robinson, Diretor Geral do Browsealoud, disse:

web
“A Nexxing é o nosso primeiro parceiro
no Brasil. Nós compartilhamos a mesma
paixão pela tecnologia inovadora para
capacitar os usuários com as habilidades
digitais necessárias para viver de forma
independente em nosso mundo digital...
Provocar uma reforma digital é uma prioridade para nós e acredito que nossa parceria com Nexxing irá ajudar a remover algumas das barreiras
enfrentadas pela população brasileira. No mundo digital de
hoje, é essencial para abrir novas oportunidades através do
incentivo à capacitação pessoal”.
Esta colaboração vem do apoio e orientação da Invest
Northern Ireland, uma organização que tem como objetivo
ajudar as empresas novas e já existentes a entrar em novos
mercados. Através da realização de ampla pesquisa de mercado, a Invest NI reconheceu a necessidade da tecnologia e
provenientes das organizações mais adequadas para parceirias. Além de oferecer seu produto no Brasil, a Texthelp tem
uma forte presença em outros mercados, incluindo: EUA,
Canadá, Austrália e países da União Europeia.
As grandes organizações de todo o mundo já reconheceram
a necessidade de melhorar o envolvimento dos cidadãos na

chamada Rede, e ao fazê-lo, têm implementado o Browsealoud em seus sites. Estas organizações incluem: Câmara dos
Deputados dos Estados Unidos, o Citi Group, British Council,
Edith Cowan University, Standards Council of Canada, Energex
e o Senado dos Estados Unidos.
As empresas ou instituições que quiserem ver o Browsealoud trabalhando em seu site podem pedir um teste gratuito
de 14 dias ou uma demonstração Web de 15 minutos, para
guiá-lo através de como Browsealoud funciona, suas funções e
os muitos benefícios que tem para oferecer, tanto para quem
tem o site, como para os visitantes e usuários.
Para mais informações sobre o sistema, entre em contato no Brasil com a Nexxing, através do
E-mail: marcio.lopes@nexxing.com.br

Merian Ribeiro
é International Business Development Manager do
Browsealoud.
E-mail: m.ribeiro@browsealoud.com
Site: www.browsealoud.com
Facebook: www.facebook.com/BrowseAloud
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opinião

por Amauri Nolasco Sanches Junior

As muitas faces
da deficiência

C

omo as artes, a deficiência tem várias linguagens.
Seja no modo de viver o cotidiano, nos esportes,
na música ou na dança, fazemos da deficiência
uma linguagem que serve para demonstrar o
que temos de melhor. Cada deficiência - suas
características fazem a diferença – tem um modo particular
de expressão, como se fosse uma única linguagem que
produzisse diferentes imagens. É como pinturas de diversos
autores, em cada uma vale o que aquele pintor quis dizer.
Assim, fazemos da deficiência expressão, para mostrar
que ela não é um empecilho a reter nossa vida. Além de
termos variadas atividades profissionais, temos pessoas com
deficiência dando seu melhor em várias linguagens artísticas,
como a dança, a música e o teatro, meios comunicativos e
cativantes de nos expressarmos por meio de imagens. No
limite, podemos dizer que a deficiência é uma arte (por que
não?) e que somos saltimbancos circenses em uma corda
bamba, domadores, entre outros artistas. Por que não quebrar
os tabus de nossos estereótipos por meio da arte ?
Lembramos que, dentro da história, houve várias pessoas
com deficiência que apesar dessa condição, fizeram muito.
Como Claudio I, general exemplar e um dos melhores imperadores de Roma; ou Christy Brown que foi artista plástico
e escritor irlandês, autor do livro autobiográfico “Meu Pé
Esquerdo”; e ainda Hellen Keller, surdacega norte-americana
e mesmo assim escritora, conferencista e ativista social, entre
outros.
O escritor e poeta argentino Jorge Luis Borges sempre dizia
que sua deficiência era sua inspiração, porque a cegueira

o fazia perceber coisas que não são percebidas por quem
enxerga. Suas poesias são únicas e refletem a essência da
alma do poeta, como outros que se expressam de maneira
espontânea e única por meio da arte. Queiram ou não, temos
que admitir que nossa visão do mundo diante de alguns fatos
é outra e que esses fatos nos revelam um outro lado, um
lado que ninguém percebe. Somos artistas, porque temos
que explorar nossa capacidade de adaptar uma solução e
fazer dela algo que possa se tornar realidade.
Por tudo isso mesmo é que devemos ir onde estão as obras
de arte e todo tipo de produtos culturais, para aprender mais
no convívio com isso tudo. Lugares como o Centro Cultural
São Paulo e a Casas das Rosas, também na capital paulista, são
grandes pedidas para um bom passeio, por serem acessíveis
a todas as deficiências. Nós, da Irmandade da Pessoa com
Deficiência, além de trazer essas pessoas para rua, também as
trazemos para a cultura, para a educação. É dessa forma que
promovemos a inclusão, tanto do modo físico como mental.
Queremos com isso, acima de tudo, mostrar que podemos
sim ser incluídos nas artes. Por que não ?

Amauri Nolasco Sanches Junior é
cadeirante com paralisia cerebral, formado
em técnico de informática e publicidade.
Coordenador da Irmandade da Pessoa
com Deficiência e escritor do blog Ser um
Deficiente.
Sites: http://irmandadedef.wordpress.com/ e
http://serumdeficiente.wordpress.com
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Da luta pelo filho para a batalha
por crianças com doenças raras

N

ascido na cidade de Prata, criado em Petrolina,
formado em Araripina,
todas no interior de Pernambuco, Idário Santos
era casado, tinha um filho, uma carreira
como engenheiro agrônomo e uma vida
estável e promissora. O sonho de ter um
segundo filho modificaria a vida da família
em definitivo: Artur nasceu em janeiro
de 2002, aparentemente saudável, mas
depois de poucos dias estava em coma
em uma UTI.
O diagnóstico do menino já foi uma
verdadeira batalha. Afinal, os médicos pernambucanos não estavam acostumados
com a MSUD, a sigla para “Maple Syrup
Urine Disease”, ou a Doença da Urina do
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Xarope de Bordo, também conhecida como Leucinose, um distúrbio
metabólico hereditário que acumula três aminoácidos nos líquidos
corporais, prejudicando o sistema nervoso central e produzindo
um odor urinário peculiar, que dá nome à doença. Pode levar a
sérias consequências neurológicas e à morte, se não diagnosticada
e corretamente tratada.
Para contar a trajetória da vida da família a partir do nascimento
de Artur e toda a luta empreendida, em vários estados brasileiros,
até a mudança aos Estados Unidos para um transplante especial
de fígado que o salvou, dando-lhe qualidade de vida, Santos lançou
este ano o livro “Uma Doce Odisseia”, pela Publit Soluções Editoriais.

Devido à doença, o menino teve a parte motora comprometida,
mas hoje, depois da cura e de terapias intensivas, leva uma vida
sem maiores problemas. A família optou por viver nos Estados
Unidos porque o pós-transplante é fundamental para o sucesso do
procedimento. Santos trabalha agora como Engenheiro Ambiental e
mora na mesma cidade onde o filho foi o primeiro brasileiro curado
no mundo, em Pittsburgh, na Pennsylvania (EUA), estado que se
tornou referência no tratamento porque é uma área agrícola em
que moram comunidades Amish e Menonita, grupos cristãos que
vivem isolados e que parentes costumam casar entre si, registrando
inúmeros casos da doença.
O livro narra a grande luta empreendida, primeiro pelo diagnóstico, passando por todos os tratamentos no país e a opção pela
viagem, mesmo sem falar uma palavra em inglês. Conta sobre o
transplante, as dificuldades enfrentadas desde o nascimento, as
grandes decepções, o desespero que muitas vezes tomou conta
de todos. Mostra também a alegria por cada pequena conquista e
a fé sem medidas de que fariam tudo o que estivesse ao alcance
para salvar Artur.
Mesmo com o filho curado, Santos continua sua luta e encerra o
livro falando sobre um projeto de lei que redigiu - o PL 7374 - a “Lei
Artur Bucar Santos” - apresentado em abril último pelo deputado federal de Pernambuco, Gonzaga Patriota (PSB). No momento, o texto
tramita em uma comissão de avaliação da Câmara e dispõe sobre
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mecanismos para auxiliar o atendimento e
garantir o tratamento de crianças portadoras
de doenças de Erro Inato do Metabolismo
(EIM) e dá outras providências.
Santos enumera os pontos que considera
fundamentais na proposta: “Ampliar o teste
do pezinho para 56 doenças e garantir um
diagnóstico precoce; implementar os protocolos de tratamento já existentes no mundo;
garantir o direito à fórmula (a alimentação
precisa ser diferenciada), medicamentos e
outras necessidades; garantir o direito, que
já faz parte da nossa constituição, igual e
universal ao tratamento adequado no Brasil
ou fora do domicílio quando o nosso país
não puder oferecer tal tratamento”. Ele considera que não houve grandes mudanças
no Brasil desde o diagnóstico do filho: “As
crianças que nascem com qualquer tipo
de doença rara no Brasil são crianças órfãs,
totalmente abandonadas pelo Estado. No
caso específico do meu filho, o Brasil ainda
hoje importa uma fórmula que, além de ter
um sabor horrível, não resolve o problema

de balancear os aminoácidos que o paciente não consegue metabolizar”, afirma.
“Além, disso, o protocolo correto para tratamento dos pacientes da Doença do Xarope
de Bordo, incluindo o teste dos níveis dos
aminoácidos através do exame conhecido
como cromatografia, nunca foi eficazmente
implementado no Brasil. Ou seja, nada mudou desde que meu filho nasceu”, constata.
Para ele, existe uma ideia equivocada,
principalmente por parte dos idealizadores de políticas públicas, que ampliando
o teste do pezinho haverá um aumento
considerável nos custos com a saúde. “A
verdade é que, se uma criança é diagnosticada precocemente, e tratada corretamente, o número de hospitalizações
cai para mais de 90%. Ou seja, a criança
é tratada em casa, pelos pais, e os hospitais não ficam abarrotados com aqueles
que nascem com doenças raras, passando
entre 6 meses a um ano internadas em
UTIs. No caso específico do meu filho,
como o Brasil não oferecia (e nem ofe-

rece) tratamento, dos seus três primeiros
anos de vida ele viveu quase dois dentro
de hospitais. Qual e o custo disso para os
cofres do país ?”, pergunta o Santos.
O pai batalhador faz questão de deixar
uma mensagem: “Quero encorajar as famílias e fazer com que elas entendam que
está na Constituição, que a saúde é um
direito do cidadão e um dever do Estado.
Segundo, quero dizer que eu não sou
diferente de ninguém e se nossa família
conseguiu, qualquer outra também pode
conseguir. Terceiro e último: que nada é
impossível aos olhos de Deus”, finaliza.
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sexualidade

por Dolores Affonso

As pessoas com deficiência
também amam !

A

discussão sobre a sexualidade humana não é nova, nem
privilégio de alguns setores
sociais, mas responsabilidade
de toda a sociedade. Quando
falamos em sexualidade, pais, escolas, profissionais, governos etc. ficam de cabelo em
pé, seja pelo medo de doenças sexualmente
transmissíveis, da promiscuidade, da gravidez na adolescência ou por outros motivos.
Apesar de toda a repressão da sociedade
em relação ao assunto, torna-se não apenas necessário, mas
essencial para se ter uma melhor qualidade de vida, tendo
em vista que o amor, o relacionamento e o sexo são partes
importantes do conceito de vida plena e feliz.
Uma educação familiar pouco esclarecedora, a vergonha
do próprio corpo, a timidez para se marcar um encontro,
entre outros fatores, são alguns limitadores que inibem o ser
humano em geral a tal ponto de não se permitirem ter relacionamentos afetivos ou sexuais sadios, plenos e satisfatórios
ao longo da vida. Mulheres que se acham gordas, homens
que se acham feios etc.
Quando se trata de pessoas com deficiência, o tabu se
torna ainda maior, fazendo com que sejam excluídas dos
relacionamentos amorosos ou sexuais, não apenas pelas
pessoas desencorajadoras ou protetoras que as cercam, mas
pelo preconceito ou por elas mesmas que, de tanto sofrerem ou se sentirem “imperfeitas”, “não atraentes”, acabam se
achando incapazes de participar ativamente do “jogo da sedução”, evitando determinadas situações, locais e interações,
pois acreditam que não será possível dar e sentir prazer ou
encontrar uma pessoa que as “queiram”.
Acredita-se que, por ser cega ou surda, uma pessoa terá
dificuldades para se relacionar, “conquistar” ou até mesmo
durante o ato sexual. No caso dos cadeirantes, muitos acreditam que perderam por completo a possibilidade de sentirem
prazer. E assim por diante, perpetuam-se preconceitos, medos
e ignorância.
Muitas iniciativas buscam desmistificar a sexualidade da
pessoa com deficiência, como os sites de relacionamentos
que visam transpor as barreiras dos encontros, das paqueras e
da desilusão, mostrando-se como é (pessoa com deficiência)
para não haver mal-entendidos. Por outro lado, podem se
tornar mais uma forma de afastar essas pessoas do convívio
social e sadio.

Uma outra saída tem sido a busca de encontros “programados”, ou seja, sexo pago.
No Brasil, ainda há um preconceito muito
grande com relação à prostituição, diferentemente de países como Suíça e Holanda,
onde já é legalizada. Este artifício facilita o
acesso à vida sexual, entretanto, muitos se
perguntam se é sadio, pois seria uma vida
sexual “ilegal” e desprovida de sentimentos
e relacionamento.
Outra forma encontrada é a reeducação
sexual, muitas vezes realizada por um profissional da área de
sexologia ou saúde, como terapeutas sexuais, que ajudam a
pessoa com deficiência a redescobrir seu corpo, suas áreas
e fontes de prazer e a superar o medo, a vergonha e o preconceito. Ao se descobrir ou redescobrir, é possível encontrar
formas de satisfação pessoal e isso facilita muito a mudança
de postura diante de potenciais parceiros sexuais.
A visão distorcida de que pessoas com deficiências não
têm direito a uma vida amorosa ou sexual, seja porque são
rotuladas de “anjinhos”, como ocorre com as pessoas que
possuem alguma deficiência intelectual, Síndrome de Down
etc., seja porque são consideradas um “perigo à sociedade”
ao tornarem possível a reprodução de um determinado “defeito”, seja porque são vistas como “promíscuas” por já serem
idosas, é alimentada principalmente pela falta de informação.
É preciso mostrar para as pessoas que a sexualidade faz
parte da vida, não apenas para a reprodução, mas para o desenvolvimento da saúde física, mental, psicológica, emocional,
ou seja, para viver uma vida plena, independente da falta de
um sentido, de um membro ou do vigor da juventude.
Todos têm direito a uma vida sexual ativa e feliz... e devem
lutar por isso !
Dolores Affonso

é pessoa com deficiência visual,
coach, palestrante, consultora, designer instrucional e
professora. É especialista em Marketing pela FGV, graduada
em Administração de Empresas e pós-graduanda em
Educação Especial pela UCDB. Diretora Executiva da Affonso
& Araujo Consultoria, desenvolve e ministra cursos, disciplinas
e consultorias em Marketing e Empreendedorismo Digital,
RH, Design Instrucional, Acessibilidade, Novas tecnologias
e Inclusão para diversas empresas. É membro da ANATED
- Associação Nacional dos Tutores da Educação a Distância,
da ABRADI - Associação Brasileira de Desenho Instrucional
e do Programa Rompendo Barreiras da UERJ. É também a
idealizadora do Congresso de Acessibilidade, a ser realizado
de forma totalmente gratuita pela internet no mês de
setembro/2014.
E-mail: doloresaffonso@gmail.com

por Neivaldo Zovico

momento surdo

Cadê os interpretes de LIBRAS para Surdos
e/ou Pessoas com Deficiências Auditivas ?

U

m dia, um cidadão Surdo que estava doente
precisou ir ao Hospital sozinho. Chegando lá, foi
atendido pela recepção. A atendente, por não
conhecer a língua dos Surdos que é a LIBRAS
- Língua Brasileira de Sinais, pediu para cidadão
Surdo para voltar outro dia, porque não havia intérprete de
LIBRAS, nem funcionários do Hospital que sabiam LIBRAS,
nem médicos. O cidadão Surdo foi embora sem resolver o
seu problema, mesmo gravemente doente. Precisou voltar ao
hospital com um parente para interpretar a sua consulta médica.
Outro dia, um outro cidadão Surdo foi à Exposição de peças
antigas que foi organizada pela Fundação que apoia a Cultura
para o povo. Para visitar exposição é necessário um monitor
para dar explicações sobre as peças antigas. Porém, o responsável pela exposição disse para o cidadão Surdo, que não tinha
intérprete de LIBRAS e que ele deveria agendar uma visita no
dia que teria ali, um intérprete de LIBRAS. Isso fere o direito do
cidadão Surdo de escolher o dia mais conveniente para visitar
um evento. A falta de intérprete, deixou o cidadão Surdo desanimado e este foi embora sem visitar a exposição.
Numa escola, onde alunos Surdos estudam, embora a presença de intérprete de LIBRAS durante as aulas seja fundamental, por fim do contrato, estes foram impedidos de comparecer
durante as aulas, deixando os alunos Surdos sem a interpretação
das aulas. Alegaram falta de verba para a não renovação do contrato com os interpretes, prejudicando assim os alunos Surdos,
que ficaram muito frustrados por quererem estudar. Alguns até
desistiram das aulas.
Há no Brasil 9,7 milhões de Surdos e/ou Pessoas com
Deficiências Auditivas, que precisam ser tratados igualmente
como cidadãos, e ter respeitados seus direitos como cidadãos
brasileiros, tal como reza a Constituição em seu Artigo 5º: “todos
somos iguais perante a Lei”.
Vale lembrar que existe a Lei de acessibilidade para pessoas
com deficiência, Nº 10.098 de 2000, que foi criada há mais de
14 anos e, conforme o seu Capitulo VII, Artigo 17º: “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
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à
comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura,
ao esporte e ao lazer.”
Até hoje os Surdos e/ou Pessoas com Deficiências Auditivas
estão sofrendo muito por causa das barreiras de comunicação
e ninguém se preocupa em respeitar a comunidade Surda, que
tem a sua própria língua.
Os gestores públicos e privados e responsáveis técnicos só
arrumam desculpas, alegando falta de verba, falta de projeto,
falta de aprovação do governo etc... Até quando vão dar essas
desculpas ? Por isso que no Brasil ainda não tem 100% de
acessibilidade para todos.
A responsabilidade de acessibilidade para Surdos e/ou Pessoas com Deficiências Auditivas é dos órgãos públicos dos
governos: federal, estadual e municipal (Secretaria de Pessoa
com Deficiência e Secretaria de Direitos Humanos), que devem
fiscalizar, controlar e incentivar a acessibilidade para todos.
Vale ressaltar que o descumprimento da legislação por gestores públicos e privados, e responsáveis técnicos de acessibilidade, é CRIME !

Neivaldo Augusto Zovico
é professor, Consultor de Acessibilidade para Surdos e
Pessoas com Deficiência Auditiva. Coordenador Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS. Diretor de
Relações Públicas da APSSP – Associação dos Professores Surdos do Estado de São Paulo. Colaborador da
equipe do site: www.portaldosurdo.com /
www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
E-mail : neivaldo.zovico@terra.com.br
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esporte

por Adriana Buzelin

Stand Up Paddle
em Minas Gerais

S

empre me encanto com esportes que têm contato
direto com a natureza, ainda mais quando o contato
é com a água, o vento e o sol. Eu, particularmente
por fazer mergulho adaptado, sei que o contato
direto com a natureza nos traz uma sensação de
liberdade e plenitude.
Faz um bom tempo que estou observando o crescimento,
ainda que pequeno, do SUP (Stand Up Paddle) no Brasil, mas
só conseguia ver divulgação do esporte adaptado sendo praticado em Brasília/DF e, especificamente, no Lago Norte. E não
é que para minha surpresa, numa dessas buscas sobre o SUP
adaptado, encontrei o já conhecido Evandro Bonocchi, que é
praticante de handbike, basquete e caiaque adaptado, que com
a ajuda de amigos criou o Stand Up Paddle adaptado, batizado
por ele de “sit-down paddle”.
E mais ! Foi observando este esporte que encontrei aqui em
Belo Horizonte/MG a Federação Mineira de Stand Up Paddle
(FEMSUP), fundada em dezembro de 2012, que começou
muito timidamente em MG através de uma surfista mineira de
longboard e empresária Patricia Roscoe “Pat”, no ano de 2010.
Oficialmente, foi o 1º registro de uma prancha cortando as águas
em Minas, na Lagoa dos Ingleses, pelo Clube Serra da Moeda,
em Nova Lima, na grande BH. A partir de então, começaram a
surgir mais adeptos e escolas de SUP.
Conversando com Álvaro Oliveira Neto, conhecido como
Álvaro Sardinha, presidente da FEMSUP, pude esclarecer muitas
informações sobre este esporte que proporciona vários benefícios à saúde e qualidade de vida. O SUP não só melhora a
postura e desenvolve novos grupos musculares como é um
esporte extremamente aeróbico. “Remar não fortalece somente os músculos dos braços, mas trabalha o tronco, as pernas

também são beneficiadas, pois são exigidas para manter o
equilíbrio e direcionamento da prancha. Todo o corpo é tonificado e fortalecido, e de uma maneira extremamente divertida
e prazerosa” esclarece Álvaro Sardinha. Para cadeirantes como
eu, sabemos que equilíbrio de tronco e fortalecimento dos
músculos dos braços é muito importante.
O contato com a natureza ajuda também em fatores como
concentração, criatividade, tranquilidade, e segurança. Outra
vantagem de se exercitar com o SUP é o fato de que o calor
acumulado pela atividade física é aliviado pelo refrescante
contato com a água. Que delícia !
Álvaro me contou que, quando conheceu o SUP, a paixão foi
à primeira vista. “Conheci o SUP – Stand Up Paddle em junho
de 2011 pela TV, no programa GloboMar. Imediatamente me
identifiquei e me apaixonei. Pesquisei incansavelmente sobre
o assunto. Depois de algum tempo, meu primeiro contato

esporte

com uma prancha, e igual uma criança, já fui pulando em
cima e finalmente sai remando. Então tive a confirmação de
ter encontrado o esporte da minha vida. A partir de então, me
tornei praticante, atleta e até shaper (fabricante de pranchas).”
O melhor deste esporte tão atraente é que pode ser praticado por qualquer pessoa, independente da idade ou condição
física, a não ser a prática competitiva de alto rendimento, onde
é necessário um bom condicionamento físico e acompanhamento médico. Pessoas com deficiência, desde que acompanhadas por pessoas aptas a dar o apoio necessário e com os
equipamentos de segurança, também podem praticar.
A diferença do adaptado e do convencional depende muito
de cada praticante, onde são feitas adaptações nas pranchas
ou remos que possibilitem o maior conforto possível para o
atleta. Cadeira de rodas fixada na prancha já é comum de
se ver em vários lugares. O importante é remar sempre em
companhia de seu instrutor e seguir as regras de seguranças
exigidas pelo esporte. As pranchas são bem maiores e mais
largas, proporcionando mais estabilidade para ficar de pé em
qualquer tipo de espelho d’água. O tamanho pode variar de
acordo com o peso da pessoa, da modalidade que vai praticar
e das necessidades de cada um.
Em sua experiência, Álvaro Sardinha relata que em MG
temos atletas especiais praticando o SUP em pranchas adaptadas, como Robson Careca, surfista especial que promove a
igualdade para todos, com inclusão e responsabilidade social.

“Já tive a oportunidade de participar de provas de SUP com
alguns atletas especiais e ver de perto a garra e superação de
cada um. Tive a oportunidade também de trazer ao esporte,
meu primo, atleta paralímpico de natação, com deficiência visual
100%, Felipe Marinho”.
Ávaro Sardinha me esclareceu que as modalidades do SUP
são muitas: vão desde Sup Wave, surfando em ondas; o Sup
Race de curta e longa distância, praticado em mar ou águas
abrigadas; o Downwind, que são grandes travessias em mar
aberto e a favor do vento; o Sup Fitness Indoor, feito em piscina
de academias de ginástica e outros como o Sup River, descida
de corredeiras, além do Sup Fishing, pescaria a partir de uma
prancha.
Em Belo Horizonte/MG, Álvaro e sua turma do SUP sonham
com a despoluição da Lagoa da Pampulha. Enquanto isso não
acontece, utilizam a Várzea das Flores, a lagoa de Lagoa Santa,
a Lagoa dos Ingleses, Lapinha da Serra e diversas represas e
lagos por MG.
O bom é que temos escolas de SUP na Lagoa dos Ingleses,
nos Clubes Minas Náutico Tênis Clube e no Iate Clube, além
das escolas itinerantes NOA SUP e SUP Minas. Já as pranchas
podem ser encontradas em lojas de aventura e lojas de pequenas embarcações como a Quadrijet e a GP mini veículos.
Ou se preferir, já se pode encomendar pranchas fabricadas em
Belo Horizonte/MG mesmo, da marca NOA, 100% mineira.
Quer conhecer mais sobre este esporte e pratica-lo, assim como eu farei, logo que o tempo esquentar ? Conheça o site da Federação Mineira de Stand Up Paddle:
http://www.femsup.org/ ou mesmo no Facebook:
https://www.facebook.com/femsup.

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
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mulher

D

por Márcia Gori

Ciúmes: Tempero
do amor, será ?

esde pequena sempre ouço dizer que o ciúmes
é o tempero do amor, porque só através do
ciúmes saberemos se somos amados e, no
decorrer da vida vejo que não é bem assim, noto
pessoas sofrendo com esse mal, levando outras
à loucura por sentimentos de posse, cobranças infundas por
medo de ficarem sozinhas, insegurança do ser amado ver além
e se interessar por outro, entre outros sentimentos egoístas.
Somos criados para sentir ciúmes, para termos esse sentimento de posse para com o ser amado, com os amigos e
família, ou seja, com quem gostamos e queremos sempre por
perto. Sempre fico refletindo sobre isso, sobre esse “amor”,
em não querer dividir a atenção, o espaço da pessoa querida
com outras, haja vista que no começo é engraçado, acolhedor,
rimos da situação, comentamos com outras como se fosse
normal, mas até quando ?
O ser humano é feito de sentimentos vividos ao decorrer
da vida, suas impressões, suas frustrações, decepções, alegrias,
isso acaba tudo refletindo em suas relações de amizade, de
namoro ou casamento, somos um misto de tudo, o que muitas
vezes ajuda ou atrapalha.
Em uma pesquisa na Wikipédia sobre ciúmes achei essa
definição que me chamou a atenção:
“Provoca o temor da perda e envolve sempre três ou mais
pessoas, a pessoa que sente ciúmes - sujeito ativo do ciúme
-, a pessoa de quem se sente ciúmes - sujeito analítico do
ciúme - e a terceira ou terceiras pessoas que são o motivo
dos ciúmes - o que faz criar tumulto”.
O medo da perda é horrível, traz até dores físicas, causa
depressão, desmotiva a pessoa em viver, então é melhor se
precaver protegendo a si mesmo e o outro de possibilidades da
ocorrência tão dolorosa, porque não estamos preparados para
o sofrimento, a dor da separação e a inquisição social da curiosidade do motivo do rompimento, é frustrante e angustiante.
Quando vem, as crises do ciúme sempre são dolorosas
para ambos, para o ciumento que vê o perigo, transformando
uma situação em tempestade e o parceiro sofre por não ter
feito nada e sempre é acusado, causando mágoas profundas,
cicatrizes tão intensas que jamais saem de nossa alma.
Em nome do ciúme cometemos os mais atrozes crimes,
insultamos, traímos, acusamos, usamos de todos os tipos de
violência, até matamos, mas isso quando já está em uma es-

cala mais complexa, quando se torna uma paranóia, qualquer
coisa é motivo para brigas violentas, acusações infundadas,
dilacerando possibilidades de serem felizes e transformar a
vida a dois em algo pleno e feliz.
Esse ditado popular, que uma pitadinha de ciúme vem para
temperar o amor, é como se fosse o sinal verde social que tudo
é permitido, porque como dizem: “depois de uma briguinha
vem as pazes e fica mais gostoso”... Mas e as mágoas, como
ficam ? Será que tudo volta a ser como antes ? Será que não
fica cutucando bem lá no fundinho esse sentimento ?
A educação que nos é dada, sempre foi de competitividade, do “meu” e não do “nosso”... não fomos educados para
termos desapego, com o entendimento de que ninguém é de
ninguém, haja vista, que no momento que casamos a mulher
assume o sobrenome do homem, como se fossemos uma
propriedade, gerando posse e ciúmes, mas isso não é regra,
quero dizer que isso reforça essa situação.
Atualmente o uso do sobrenome pode ser por qualquer das
partes interessadas, porém é raro o homem usar o sobrenome
da esposa, salvo se esta for de família tradicional, pois o machismo ainda é muito forte na sociedade e o conservadorismo
ainda prevalece.
Quando temos a concepção de propriedade sobre o outro,
existe a probabilidade do ciúme estar presente quão é instintivo
e natural não querermos dividir o que é nosso com outrem,
contudo, não dividimos algo que não é nosso, porque pessoas não são propriedades e nem objetos. O que temos, na
realidade, são sentimentos, vontade de ficar junto, de construir
uma vida, família e ter filhos. O corpo, a vida... é individual.
E uma coisa que sempre digo é que o passado de cada
um pertence exclusivamente a si próprio. Cansamos de ver
casais se conhecerem e dando início as confidências das suas
experiências como forma de mostrar para o outro que é confiável e que somos capazes de se relacionar, porém, isso vira
arma na mão do ciumento, fonte de tortura, de violência para

mulher
com o parceiro, levando ao desgaste e
ao final da relação.
Se cada um de nós tiver em mente
que somos seres com sentimentos, que
somos passionais, lembrando que em
uma união existe o EU, ELE (A) e NÓS,
respeitando a individualidade, a liberdade, os pensamentos, os sentimentos
haverá harmonia, amor e mais sintonia.
Antes de ter o NÓS, cada um teve
uma vida, uma história, experiência boas
e ruins, todavia é a vida individual e não
arma para ofensas, torturas e cobranças, deve-se ter respeito, se há amor
é necessário ter o respeito pelo outro,
pelas suas escolhas e decisões, jamais
sobrepor, impor com a desculpa que o
amor é muito grande, porque o amor
verdadeiro não tem posse, e sim: desapego, respeito, querer o melhor para o
outro. Não tem visão de propriedade, e
sim: de companheirismo, ficar junto sem
cobranças, respeitando a individualidade,
incentivando o crescimento do parceiro.
Dizem que isso não existe. O que vocês acham ? Existe ou não ?
Até nosso próximo encontro !!!
Márcia Gori
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por Samara Del Monte

mais eficiente

Também queremos
nos Divertir !

Acessibilidade e segurança são fundamentais em
todos os parques de diversões

Q

uando se fala em passar um
dia bem divertido, muita coisa vem em nossa mente e
o parque de diversão é um
dos locais preferidos da galera. Porém, para nós que temos deficiência,
nem sempre foi tão divertido assim, pois há
alguns anos, além da falta de acessibilidade
em toda a estrutura dos parques, os funcionários nem sabiam como lidar com aquele
que tinha alguma deficiência e que chegava
querendo brincar também.
Os paulistas Luciano Moura e Evelyn Vieira
de Oliveira, ambos com 26 anos, cadeirantes,
lembram quando eram crianças e foram ao
Playcenter (antigo e tradicional parque na capital paulista, que hoje já não existe mais): “Fui
barrado em 90% dos brinquedos”, queixa-se
Luciano. “Os funcionários achavam que eu
podia descer dos brinquedos sozinha, não
tinham preparo algum”, relata Evelyn.
Ainda bem que as coisas melhoraram e
a maioria dos parques brasileiros se tornaram seguros e acessíveis para todos, como
explica Francisco Donatiello Neto, Presidente
da Associação dos Parques de Diversão do
Brasil e Presidente do Comitê Latino Americano de Segurança em Parques de Diversão
da Associação Mundial de Parques (IAAPA):

“A segurança de qualquer usuário é baseada
nas Normas técnicas da ABNT (NBR 15926),
que por sua vez está em harmonia com as
principais Normas Mundiais, como a ASTM
F24 (USA) e as normas ISO (Europa). Em
se tratando de pessoas com deficiência, os
brinquedos são avaliados por médicos e
engenheiros (há inclusive um anexo médico,
na norma 15926). Feita a avaliação, são
definidas eventuais restrições ergonômicas,
fóbicas e patológicas. Associações como a
IAAPA, também capacitam os funcionários
para atenderem o usuário com deficiência”,
garante Neto.
Que bom! Com acessibilidade e segurança garantidas, lá foi o adolescente Daniel
Hideki se divertir, mesmo tendo muitas dificuldades devido à paralisia cerebral.
“Já fui ao Parque da Xuxa, Parque da Mônica e Hoppi Hari, e não peguei fila para ir
na roda gigante, toboágua, cinema 3D etc”,
conta Daniel.
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
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espaço aberto

por Alex Garcia

Um Ministro Pessoa com
Deficiência no STF ?!?
Por que não ?!?

A

migos e amigas da coluna “Espaço Aberto”, estamos em altíssima mobilização para termos um
Ministro Pessoa com Deficiência no Supremo
Tribunal Federal. Afinal, com a aposentadoria do
Ministro e Presidente do STF, Joaquim Barbosa,
e a escolha de seu sucessor, abre-se, automaticamente, uma
vaga no quadro de ministros e nossa fé, que é inabalável por
natureza, deposita esperanças de que a Presidenta Dilma
Rousseff indique, para completar novamente o corpo do STF
– a fim de colocar o nosso País na história da humanidade
– o nome escolhido pelo nosso movimento, que é o do Dr.
Roberto W. Nogueira !
A indicação de um Ministro com deficiência para o STF é
uma questão de justiça e de vida intergrupal e participativa,
conforme convém às democracias contemporâneas, ao Estado
de Direito e, por isso mesmo, está rigorosamente constitucionalizada, sobretudo após o advento da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova
Iorque (EUA) e que foi internalizada no Brasil pelo Decreto
Legislativo 186/2008, com status de Emenda Constitucional.
O Decreto Legislativo ratificador, estatuído com base no art.
5º, §3º da Carta, imprime à Norma Convencional em foco
caráter constitucional, autoaplicável, cogente e insuscetível
de revisão por meio de Emenda – dados que se tratam de
cláusulas de Direitos Humanos.
Evidentemente que “deficiência não é currículo, mas ser
e fazer tendo deficiência indica ser, por vezes, melhor”, conforme a dicção do ilustre Prof. Dr. Francisco José de Lima,
audiodescritor e fundador do Centro de Estudos Inclusivos da
UFPE, respeitado e notabilizado nacional e internacionalmente. Contudo, nada obstante, os requisitos para a investidura na
Suprema Corte estão em “numerus clausus” (ou seja, número
fixo/limitado de pessoas participantes de determinado grupo),
previstos no art. 101 da Carta Política (ser brasileiro nato ou
brasileira nata entre 35 e 65 anos de idade, ter notável saber
jurídico e dispor de reputação ilibada).
A proposta de indicação de uma PcD ao Supremo Tribunal
Federal não pretende ignorá-los, é claro ! Agregar mais informação positiva e igualitária, mais predicado pessoal, social

e político ao indicado que participa – no caso, de 1/4 da
nossa população brasileira tida como, até então, ignorada ou
segregada em sua cidadania, parece, outrossim tão saudável
quanto oportuno historicamente. Na medida em que o debate
sobre os direitos fundamentais das Pessoas com Deficiência
passou a integrar, mesmo tardinheiramente, a agenda política
das nações civilizadas, as quais se habilitam, crescentemente,
a propor mecanismos de emancipação desse contingente
democrático, a fim de que esses cidadãos possam realmente
participar em igualdade de condições e de oportunidades
com as demais pessoas na vida nacional, assim nos setores
públicos quanto privados e em todos os estamentos e verticalidades, sugere-se um caminho sem volta de inclusão social
e plenitude da cidadania com quebra de paradigmas quase
sempre calçados em preconceitos.
Devolver o potencial participativo das PcD em face da assistência não filantrópica de adaptações razoáveis, estimadas
criativamente com apoio na Constituição e nas Leis, importa em caracterizá-los como cidadãos plenos, devidamente
empoderados e dispostos à construção de um futuro de
mais felicidade e menos sofrimento para todos. Importa em
desfazer o peso social que até agora vem representando
para a sociedade, com custos desnecessários que poderiam
perfeitamente ser evitados diante desse potencial até agora
adormecido.
Desse modo, vencer o preconceito é, antes de tudo, tomar
consciência de que as Pessoas com Deficiência são capazes
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Dr. Roberto W. Nogueira
de realizar suas vidas com plenitude de causa, desde
que a sociedade se aparelhe adequadamente, tanto do
ponto de vista cultural quanto tecnológico e atitudinal,
para incluí-los na medida de suas próprias circunstâncias,
as quais somente a eles cabem escrutinar (Nada de nós,
sem nós !).
A idéia, pois, de fazer integrar uma Pessoa com Deficiência no Supremo Tribunal Federal, sem embargo da
observância do elenco de requisitos
que lhe serão formalmente exigidos, não é, outrossim,
um diletantismo vaidoso
ou pessoal, sequer de grupo e menos ainda um expediente corporativo. As Pessoas com Deficiência não
formam uma corporação de ofício e nem um grupo
destacado de todos os demais. São membros integrantes
da sociedade que, por alguma razão jamais justificável,
estão submetidos historicamente à escravidão, segregação e ao preconceito discriminatório, acomodado e cruel.
Esse universo é tão heterogêneo quanto a sociedade
da qual participam, mas ainda somos segregados, no
mínimo. Portanto, não induz ‘lobby’ e nem assevera
ingenuidade alguma. Menos ainda, implica em “burla”
da Lei, pois a Constituição e as Leis neste País, para
quem ainda não saiba, exigem a emancipação de todos
em face do conserto social pela eliminação de todas
as barreiras – sobretudo aquelas invisíveis – baseadas
no preconceito que é a mais terrível forma de barreira
atitudinal do espírito humano. Essa inserção integra um
processo de compartilhamento efetivo de todos nos
benefícios e nas obrigações gerais, igualmente. Traduz,
antes de mais nada, a necessidade de visibilidade e de
atuação real dessas pessoas no contexto da normatividade interna, da vida independente e da auto-advocacia
de um grupamento marcado gravemente pela vulnerabilidade de sua existência.

Para se compreender o que tudo isso significa, basta
ter alteridade, andar às ruas, tentar se fazer entender as
diferenças humanas para encontrar o caminho do desprendimento, da correção e da paz.
Conforme antes ressaltado, somos 1/4 da população
brasileira, reunimos massa crítica e mão de obra suficiente
para cumprir todas as atividades que são comumente esperadas às demais pessoas, mas nos têm faltado oportunidades sérias de emancipação, condições que nos possibilitem
a plenitude da vida, da participação e da construção social.
Reservam-nos, no máximo, a subalternidade e a filantropia
assistencialista. Querem-nos guardados em nossas casas
ou estabelecimentos de hospedagem e/ou de cuidados
que são verdadeiros depósitos humanos. Não se cogita
de que somos capazes. Certamente, não é disso que precisamos. Precisamos de respeito e de vida independente.
Para isso, de um paradigma segregacionista e, no máximo,
integrativo, exigimos inclusão social para que possamos
viver o preceito universal da igualdade, sem obstruções de
quaisquer naturezas, espécies ou intensidades.
A humanidade das Pessoas com Deficiência não pode
ser relativizada, pois a dignidade que nos caracteriza não
se distingue em nada da dignidade das demais pessoas.
Só o preconceito nos impede de avançar na direção de
uma agenda proativa em defesa da execução de nossos
direitos e prioridades legais.
Acreditamos firmemente que o STF, Tribunal que “erra
por último”, no proverbial de dizer que Rui Barbosa tem a
qualidade de alavancar essa inserção, ainda que simbólica, e aliás, tão tardinheira quanto todos os fundamentos
universais dos Direitos Humanos. A eventual indicação de
uma Pessoa com Deficiência habilitada para os quadros da
Suprema Corte do País, evidentemente, não vai exaurir o
fenômeno dessa representatividade, mas é certo que será
um passo absolutamente notável nessa direção.
Enquanto isso convém que insistamos na luta diuturna,
episódica, mas com essa segurança de uma exemplaridade
do alto que venha efetivamente em socorro das exigências sociais de justiça, e que demonstre, cabalmente, que
a sociedade mudou para melhor e se tornou realmente
democrática.
Para conferir o currículo do Dr. Roberto Nogueira, acesse
o link: http://lattes.cnpq.br/0179326544123326.

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 Mara Di Maio

Porque sua empresa deve
ser associada da ABRIDEF ?

C

omo todos nós sabemos,
este é um ano atípico,
pois além de vivermos
momentos delicados no
Brasil, como sede de uma
Copa do Mundo, ainda teremos as eleições federais e estaduais em
outubro. Tudo isso já fez com que praticamente todos os setores da economia paralisassem ou pelo menos, caminhassem
de maneira bastante lenta e cautelosa.
A diretoria da ABRIDEF, por sua vez,
também preocupada com o momento
atual do País, entendeu que deveríamos
trabalhar mais internamente, reformulando nosso Estatuto, nos organizando
internamente, e preparando nosso planejamento estratégico para o próximo
ano. Assim, desde o início deste ano,
estamos organizando e embasando, juridicamente, um dossiê com as demandas políticas de nossos associados, que
objetivam melhorias no setor.
Esse dossiê será entregue, no momento certo, mas ainda este ano, para
nossos parceiros da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, em Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
composta por Deputados Federais e Senadores que lutam pelo nosso segmento e por nossas demandas. E feito isso,
esperamos que em 2015, num ano sem
tantos atropelos, consigamos alcançar
mais alguns resultados positivos.
A importância da ABRIDEF para o setor e os
benefícios da entidade aos associados

Apesar de toda dificuldade que o País
passa, temos uma visão muito positiva
da nossa entidade, até por ela ser a úni-

ca Associação de cunho nacional, que abrange todos os
segmentos do nosso setor, seja no que tange a fabricação,
importação e comercialização de produtos, bem como a
prestação de serviços, trabalhando verdadeiramente, com
muita transparência e vontade.
Temos uma diretoria composta por pessoas sérias, que
deixam suas empresas, pelo menos uma vez por mês ou
sempre que necessário, para se reunirem e discutirem,
com toda cautela e interesse, as ações que podemos e
devemos tomar em relação aos assuntos e temas que norteiam e que darão rumo ao nosso setor hoje, e principalmente, no futuro.
A ABRIDEF possui um corpo diretivo extremamente competente e um jurídico especializado no terceiro setor, que
analisa cuidadosamente, todas essas ações, embasando-as, fundamentando-as, antes da apresentação de qualquer
reivindicação. Sem contar no auxílio jurídico sempre que
necessário, aos nossos associados.
Uma das missões da ABRIDEF é servir de instrumento
entre as necessidades de nosso setor, como entidade de
classe, representando o empresariado, e o governo. Atuamos como uma ferramenta de equilíbrio entre “empresas
e governo”, cujo maior beneficiário é e sempre será, em
nosso ponto de vista, o consumidor final - ou seja, a pessoa
com deficiência. E esse já é um grande benefício oferecido
a todos e à sociedade de modo geral.
Porém, ninguém melhor do que os próprios associados
para, através do seu depoimento, falar sobre a importância
da ABRIDEF no setor e ainda sobre os benefícios que lhe
são oferecidos pela entidade. Vamos acompanhar alguns
depoimentos:
Jaime Stabel – Diretor do ITS Instituto de Tecnologia de Software:
“Sejamos inteligentes ao olhar a realidade. O Brasil tem uma das mais complexas e pesadas máquinas públicas, e
além dos custos financeiros, talvez até
pior que eles, é o trabalho e tempo que
se gasta. Individualmente, para mudar
algo, é a chamada missão impossível,
até porque em determinado ponto vão indagar quem está
pedindo a mudança e não existirá representatividade, e morre ali a tentativa... Só coletivamente um setor pode ter voz, e
a ABRIDEF nos seus ainda poucos anos de vida, já mostrou
que faz isso: representa e muito bem a demanda do seu
setor !... Por outro lado, empresa que vive isolada no mercado, só sabendo o que ocorre em feiras e pelos jornais,
está sempre correndo atrás de fatos já concretos, sempre
alguns passos atrás da concorrência. Conviver e conversar,
tanto com parceiros como concorrentes, torna sua empresa
mais inserida e atual no mercado”

Anderson Vrielink - ORTOBRAS:
“A Ortobras acredita muito na associação e sente-se grata em poder contribuir para sua evolução. Isso porque entendemos que a ABRIDEF desenvolve
um trabalho sério na busca por melhorias do setor, proporcionando benefícios, não somente para a indústria, mas
também em prol da pessoa com deficiência. Por meio da ABRIDEF podemos estar sempre atentos
aos movimentos do mercado, assim como aos benefícios
e leis que nos favorecem. Além disso, fazemos parte desta
associação pelo fato dela estar voltada à inclusão, ajudando
na melhoria do mercado através da busca pelas reais necessidades dos usuários dos produtos e confrontando esses
desafios com os fabricantes”.
Danilo Jacob e Maria
José Alves – EASYMOB: “A
empresa EASYMOB nasceu
com o intuito de oferecer ao
mercado peças e acessórios
imprescindíveis para os fabricantes de tecnologia assistiva...
um mercado incipiente em nosso País, onde percebemos
que, apesar dos produtos apresentarem bons conceitos mecânicos e terapêuticos, normalmente apresentam poucas
soluções tecnológicas, e quando apresentam, normalmente
essa solução acaba sendo importada. Por isso, através do
know how de nossa empresa em injeção plástica, decidimos
investir e aplicar isso na tecnologia assistiva. E para isso,
precisamos fortalecer os laços com toda a cadeia de suprimentos do setor. Ser um associado da ABRIDEF, representa,
acima de tudo para a nossa empresa, a aproximação com as
empresas fabricantes de tecnologia assistiva. É extremamente importante essa troca de experiências através do contato
com os profissionais e fabricantes, para assim identificar as
maiores defasagens do nosso mercado, o que temos de
bom e o que se pode melhorar, o que de fato o mercado
consegue absorver, além de conseguirmos antecipar as suas
demandas... é preciso que as empresas se organizem através de associações para a busca de maior representação governamental, para implementação de políticas públicas reais
para a população, que é o nosso cliente e usuário final. Ser
associado da ABRIDEF é uma condição básica para criarmos
condições de estruturação e influenciar na regulamentação
desse mercado. A associação representa não somente o as-

66

sociado, mas toda uma sociedade pois,
quando uma empresa se associa, ela
está trazendo junto nesta relação, também os seus clientes, consumidores
e colaboradores, que acabam sendo
sempre beneficiados com suas ações...
sem falar que sendo uma empresa associada, estamos sempre por dentro
das novidades, participando das reuniões, workshops, palestras e demais
eventos que a entidade promove. Além
disso, podemos ter mais fácil acesso a
autoridades e a lideranças do setor...
Podemos ajudar a conscientizar, fiscalizar, representar, intervir, motivar, esclarecer, participar direta e indiretamente
e desenvolver o mercado e o setor...
Afinal, Juntos fazemos muito mais !”
Danilo Martin
Morillo – EXPANSÃO: “A Expansão entende
que, para estar
em plena sintonia
com as necessidades e realidades
dos
pacientes,
pais, e dos profissionais do segmento,
temos que manter diálogos em todos
os âmbitos da sociedade, e ser um
associado da ABRIDEF nos possibilita expandir nossos horizontes e trocar
experiências, gerar novas tecnologias e
metodologias, e acima de tudo, a estabelecer uma voz mais democrática e
sólida na luta do dia a dia do setor, para
tornarmos nosso País cada vez mais
acessível e inclusivo para todos, contribuindo no crescimento da sociedade e
com o bem estar econômico da nação”.
Luciano Santos – ORTOPEDIA
MONUMENTO/CASA ORTOPÉDICA:
“Somos associados porque acreditamos nos ideais da associação, na seriedade dos participantes e entendemos

que é necessário
para nosso setor
uma aliança de
empresários para
se ampliar o debate em questões
fundamentais para
o relacionamento
com órgãos reguladores, legisladores e mesmo normas
para as relações de consumo. Para um
empresário de nosso ramo, é necessário entender que o cooperativismo
torna o setor mais forte, mais coeso e
com a tendência também de ser mais
justo... É importante ter uma entidade
interlocutora com os interesses, não
somente dos filiados, mas de toda cadeia, desde o governo - que tem que
entender as realidades das empresas,
a qualidade dos produtos, regras legais aos consumidores, defendendo e
regulando as regras para a produção
nacional e também dos importados... a
associação é muito jovem ainda... mas
já tivemos uma delegação para uma
feira na Europa, por exemplo... e tudo
isso faz com que o setor e as empresas
estreitem seus contatos, cria uma rede
de relacionamento, onde as diferenças
são diminuídas, onde laços de respeito
e ética se firmam até com parcerias”.
Dra. Maria de
Mello – TECHNOCARE: “Associei
minha empresa na
ABRIDEF
porque
acredito que precisamos organizar o
mercado de produtos e serviços para
as pessoas com deficiência no Brasil. Temos muito trabalho a fazer e por meio de
uma associação como essa conseguimos
ter voz no cenário nacional e até internacional. Por meio da associação criamos

um fórum de discussão das necessidades
desse setor, soluções para problemas comuns. Além disso, criamos na coletividade
uma forma de exposição de nossas empresas aos nossos concorrentes o que faz
com tenhamos uma competição muito
mais fácil e saudável. Outro aspecto importante é a possibilidade de participarmos de feiras nacionais e internacionais
com o custo reduzido, só nesse ano participamos em duas feiras internacionais e
duas nacionais”.
Esses depoimentos são importantes
para que todo o setor produtivo voltado
à Tecnologia Assistiva, e também aquelas
empresas que comercializam produtos
voltados para pessoas com deficiência,
percebam a importância de fazer parte de
uma entidade de classe, patronal, que defenda e fomente seus interesses e os do
mercado como um todo.
Espero de fato, que as empresas que
ainda não fazem parte desse grupo de
empresas que já compõe hoje a ABRIDEF
– cerca de 60 associados – entendam a
importância de se unirem a esta Associação, que trabalha de forma séria e comprometida. E assim, participe e nos ajude
com suas experiências e também necessidades, a trazer cada vez mais melhorias
para o nosso setor !
Coloco-me portanto, à disposição de
todos os interessados em conhecer melhor os trabalhos da ABRIDEF, disponibilizando meu e-mail direto: contato@abridef.org.br, ou então, se preferir, através do
telefone: (11) 3445-2373. Ou pelo site
da entidade: www.abridef.org.br
Um grande abraço a Todos e lembrem-se: Juntos, estamos fazendo a diferença !!!

Mara Di Maio é
bacharel em direito
e superintendente
executiva da ABRIDEF.

acontecendo

Focaccia completa 60 anos !

E

m maio último, estivemos na cidade de Cérvia, litoral
norte da Itália, visitando a sede da Focaccia Group,
empresa italiana de transformação e adaptação de
veículos. A Focaccia é uma das principais adaptadoras de veículos da Europa e está já há quase 2
anos no Brasil atuando na comercialização e instalação de
plataformas veiculares.
A empresa italiana está comemorando 60 anos de existência e
para isso, realizou uma grande festa em sua sede, onde recebeu a
visita de amigos, colaboradores, clientes e convidados de todas as
partes do mundo, recepcionados com um coquetel, numa tarde
de visita pela sua planta. O encerramento do evento contou com
um jantar, com apresentação de um show de música brasileira, o
que mostra o envolvimento e a importância do mercado brasileiro
para a empresa, que vem investindo em nosso País.
Os produtos Focaccia atendem aos mais rígidos processos de
projetos e construção, garantindo aos usuários o conceito de segurança e confiabilidade absoluta do setor automotivo. A diversidade
dos setores de sua linha é o segredo da capacidade da Focaccia
no atendimento para transformação e adaptação de veículos para
diversos segmentos, tanto particulares, instituições e governo.
Nos últimos 10 anos a Focaccia Group vem crescendo cerca
de 22% ao ano, atendendo clientes e estando presente hoje, já
em 42 países no mundo, através de mais de 220 revendedores
autorizados. A empresa conta ainda, além
dos 3 centros produtivos e de instalação
na Itália – Cérvia, Roma e Turim – também
com um centro de instalação na Suíça e
uma sede comercial no Brasil, em Florianópolis/SC (Focaccia Group do Brasil), comandada por Giacomo Morandini.

A história da empresa na Itália
A empresa nasceu do sonho de Dino Focaccia e seu
filho Lício, que fundaram a então “Carrozzeria Focaccia”,
em 1954, em Imola, cidade italiana famosa pelo circuito
de Fórmula 1. Também nessa mesma região da Itália, estão
concentradas as marcas de automóveis mais importantes e

famosas do mundo: Ferrari, Maserati, Bugatti e Lamborghini.
Desde aquele tempo, a paixão por carros impulsionava a então pequena oficina a experimentar a transformação de veículos
produzidos em massa para fins especiais, oferecendo um serviço
único e de vanguarda na época. Ao longo dos anos, a empresa
adquiriu mais conhecimentos e experiência de alta tecnologia,
que a levou a especializar-se na produção de componentes para
automóveis, que hoje são exportados para vários países, como
o Fiorella Weelchear Sistems, marca da Focaccia para o setor do
transporte acessível para pessoas com deficiências.
Isso fez ao longo destes 60 anos de vida, que a empresa
crescesse com um estilo único, transformando ideias em produtos para superar os limites dos automóveis, com capacidade
técnica, criatividade, com uma experiência artesanal, porém, com
uma visão industrial, com produtos refinados no estilo e
seguros em sua utilização. “Acreditamos ser possível conseguir o impossível”, enfatiza Ricardo Focaccia, atual diretor
responsável pela empresa. “Afirmamos isso com base em
desafios superados”, completa, reiterando a grande atenção e o respeito das normas de segurança e dos padrões
de construção do setor automotivo. “Pensamos diferente e
demonstramos isso através da qualidade dos nossos produtos,
sempre um passo à frente na tecnologia e no design”, afirma Ricardo.
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por Rodrigo Rosso

EXPOSANITA’ 2014 – Bolonha - Itália
Uma visão do mercado italiano e europeu de produtos e serviços
para pessoas com deficiência...

D

urante os dias 21 e 24 de
maio último, na cidade de
Bolonha, no norte da Itália,
região da Emília Romagna,
aconteceu a 19ª edição da
Mostra Internacional a Serviço da Saúde
e da Assistência, um dos eventos mais
tradicionais do setor na Europa.
A convite da Câmara Ítalo-Brasileira do
Comércio e Indústria de Minas Gerais,
estive presente na feira, compondo uma
comitiva brasileira que visitou a mostra
de 2014.
A EXPOSANITA’ é uma feira bianual que
trabalha com equipamentos e tecnologias
da área da saúde de forma geral, porém,
com uma ala bastante extensa e completa
de produtos e serviços para reabilitação,
com destaque para soluções inteligentes
para a terceira idade, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, clínicas e
hospitais.
Junto comigo, que fui representando
a Revista Reação e também como Presidente da ABRIDEF – Assoc. Brasileira das
Indústrias e Revendedores de Produtos e
Serviços para Pessoas com Deficiência, es-

tiveram em Bolonha: Luciano Santos (Casa
Ortopédica/Ortopedia Monumento), Mônica e Carlos Cavenaghi (Cavenaghi) e Maria
de Mello e Carolina Ferreira (Techocare),
todos representando suas empresas, que
são também associadas à ABRIDEF.
A Câmara Italiana de Minas Gerais
deu total apoio ao grupo brasileiro antes, durante e depois da visita à feira.
Uma assessora da Câmara acompanhou
o grupo desde a saída do Brasil, nos auxiliando nos contatos – como tradutora e
guia – facilitando nossa visita e durante
as reuniões que tivemos durante todos
os dias da mostra.
Foi uma excelente oportunidade para

internacional
conhecer melhor e mais de perto o mercado italiano e europeu de produtos e
serviços para pessoas com deficiência.
Fizemos ótimos contatos com as indústrias
italianas e sentimos uma grande oportunidade de novos negócios com o Brasil.
Foi uma ótima troca de experiências e
informações, com oportunidade também
para promovermos boas parcerias, não
só de negócios, mas institucionais, principalmente entre a ABRIDEF e as entidades
italianas do setor, além de parcerias entre
as empresas que compuseram a comitiva
e as italianas e europeias com as quais
mantivemos contato.
A organização da EXPOSANITA’ e a Câmara do Comércio Ítalo-Brasileira agendaram várias reuniões entre nós brasileiros e
os expositores da feira, numa espécie de
rodada de negócios.
Nos corredores da feira, com seus estandes bem montados, coloridos, limpos,
objetivos – e bem simples comparados
aos que estamos acostumados a ver nas
feiras no Brasil – era possível perceber
a presença entre os visitantes, de empresários de todas as partes do mundo,
principalmente da Europa, além é claro,
a participação interessada de muitas pessoas com deficiências, principalmente cadeirantes. Vimos muitos produtos novos,
marcas pouco conhecidas ou totalmente
desconhecidas dos brasileiros. Mas também foi possível ver produtos de empresas que já atuam no Brasil e são bastante
conhecidas por aqui.
A qualidade dos produtos apresentados
na feira é algo que realmente impressiona
! Cadeiras de rodas de alta performance
(manuais e motorizadas), triciclos, equipamentos terapêuticos, plataformas automotivas, rampas, barras de banheiro,
acessórios de todos os tipos, palmilhas,
órteses, próteses... além é claro e como
não destacar, a beleza do design dos produtos. O que se pôde notar também é o
grande interesse das indústrias italianas,
principalmente, em entrar no mercado
brasileiro, comercializando seus produtos
por aqui. Tanta é essa vontade, que a associação italiana das indústrias de produtos
para pessoas com deficiência promoveu,
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no último dia da feira, um workshop “ensinando” para as empresas de lá, quais
são os caminhos e entraves para comercializarem seus produtos no Brasil.
Outra coisa que merece destaque também é a organização da feira em si. São

vários pavilhões, com produtos de saúde
e reabilitação, só que separados por alas,
setorizados, e tudo muito bem sinalizado.
O Centro de Exposições de Bolonha – Bologna Fiere - é enorme e muito bonito, um
complexo composto por vários pavilhões

e 5 deles abrigaram a EXPOSANITA’ 2014.
Fora a área de exposição externa, onde
ficavam os automóveis adaptados.
A próxima edição desta feira será no
ano de 2016. Vale a pena se programar
para visitar !

Rodrigo Rosso é diretor e
editor da Revista Reação
E-mail:
contato@revistareacao.com.br

A cidade de Bolonha
Aproveitamos, no pouco tempo livre que tivemos, para visitar a cidade de Bolonha, uma das mais belas da também
linda região da Emília Romagna, no norte da Itália. Também
aproveitamos para apreciar a gastronomia local, regada a excelentes vinhos produzidos na região. Bolonha é uma pequena
província com cerca de 370 mil habitantes, porém, é a sétima
maior cidade italiana e uma das mais antigas da Europa. Mesmo
rústica, Bolonha tem muita preocupação com a acessibilidade
e a mobilidade urbana é respeitada em sua arquitetura. Nela
ficam a universidade mais antiga do mundo e a terceira Igreja
mais antiga da Europa também.
Na chegada à cidade, de dentro do avião, já se percebe o
vermelhidão de Bolonha... a cor avermelhada das construções
predomina por toda parte. O centro histórico é muito bonito,
com destaque para a Piazza Maggiore – com um monumento
representando Netuno e uma fonte – e as Duas Torres, que
são marcos turísticos lovais. A culinária dispensa comentários. As
ruelas estreitas escondem excelentes e aconchegantes bares e
restaurantes. É sem dúvida, uma região para, se possível, colocar
no seu roteiro turístico. Para quem é amante do automobilismo,
a região também é um grande ponto turístico, pois bem próximo
de Bolonha ficam as fábricas e museus da Ferrari, Maserati e
Lamborghini. Fica a dia !

por Suely Carvalho de Sá Yanez

ponto de vista

Terapia Ocupacional – Motivação

fator relevante na Reabilitação !

A

o abordarmos sobre algumas consequências psicossociais que uma deficiência visual causa para
a vida dos que a vivenciam, devemos considerar
muitos aspectos, como a maneira que a deficiência visual surgiu (congênita ou adquirida), gradual
ou repentina, assim como outros fatores.
São comuns as manifestações depressivas decorrentes da
perda visual, que também estão associadas a outros fatores
do dia a dia. A ansiedade, a diminuição da satisfação e da autoestima, além da depressão, também podem se manifestar.
Cabe ressaltar que o surgimento da deficiência pode ser um
componente de estresse para o indivíduo e para as pessoas que
estão mais próximas a ele. Por isso, muitos casos de isolamento
e afastamento social, passividade e dependência dos outros...
Surgem, em muitas situações, dificuldades nas relações interpessoais pela perda de parte da comunicação, como o contato
ocular e comunicação não verbal. Com longos silêncios no
ambiente, a pessoa que não vê pode interpretar estar sendo
desprezada ou vigiada...
A deficiência visual interfere na realização das atividades da
vida diária e em outras, como preparar um alimento, identificar
alimentos no prato (espinhas em um peixe, por exemplo), fazer
uma refeição, uso do fogão e utensílios domésticos, arrumar a
casa, vestimenta, fazer compras em mercado (identificação dos
produtos e preços), identificação de dinheiro, dificuldades no
uso de transportes e outras.
A perda de visão é um acontecimento em que requer uma
necessidade de adaptação. É preciso um programa pessoal,
de acordo com cada pessoa, considerando as características
e o ritmo de cada uma. Tudo isso é importante para que as

capacidades possam ser adaptadas, ajustadas, restauradas ou
desenvolvidas na conquista do grau máximo de independência
e autonomia.
A MOTIVAÇÃO surge nesse momento (e em outros) como um
fator muito importante, pois contribui para o desenvolvimento e
o sucesso na reabilitação.
A falta de motivação (até decorrente de uma baixa autoestima) pode interferir nos atendimentos e até mesmo ser uma
das causas do abandono de um programa de reabilitação.
A motivação não se limita apenas a fornecer ânimo para realização das atividades, mas para alcançar objetivos, estimulando a
persistência, mesmo nas dificuldades durante o processo, sendo
fundamental para a reabilitação. Quando a pessoa acredita que
ela consegue realizar uma tarefa, ela irá dispender energia na
realização da mesma. Caso a pessoa pense que a tarefa está
acima do seu alcance, ela se desmotiva.
O princípio de diminuir a complexidade das tarefas e exercícios para, em seguida, ir elevando-os à medida que as metas
vão sendo cumpridas, promove a aprendizagem na reabilitação.
A motivação, muitas vezes, começa no momento em que
damos “voz” a quem atendemos. O estabelecimento de metas
tem um efeito motivador quando são estabelecidas em conjunto, de comum acordo com a pessoa atendida, como também
o acompanhamento de como a pessoa está, o que acha... não
apenas nas adaptações das tarefas, mas como está o ser humano... reconhecendo o que pode realizar e o que não pode
no momento.
Algumas atitudes do profissional, como estar junto, ensinando
e participando, com elogios, incentivos, desafios, promovem a
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confiança, segurança e credibilidade, o que faz a diferença positivamente. O incentivo (motivação) é um combustível importante
para qualquer pessoa continuar na caminhada. Pode ter um
tremendo potencial, mas sem motivação, desiste.
O papel do Terapeuta Ocupacional é promover o envolvimento e participação das atividades da área, possibilitando um
equilíbrio do participante nas tarefas, com os sentimentos que
afloram em relação às suas habilidades e aos desafios do ambiente durante as atividades desenvolvidas. Desde as atividades
de estimulação do tato, coordenação motora, com o uso de tear,
argila, tintas, jogos adaptados, como também nas atividades de
cozinha, de cuidados pessoais e outras, a motivação deve estar
presente em todo o tempo.
O objetivo desta reflexão é reforçar a importância de alguns
aspectos da reabilitação, em que a pessoa atendida é uma aliada
nesse processo.
Podem parecer óbvias algumas colocações. Porém, na prática,
no dia a dia, muitas vezes é observado o profissional (de qualquer
área) abandonando o deficiente visual durante as atividades, quer
seja na reabilitação, na escola, no trabalho, em comunidades, o
que é desmotivador para qualquer um...
Concluindo... O profissional que usa do convencimento racional no atendimento (intelecto) promove resultados até certo
ponto importantes. Contudo, quando ele consegue tocar no coração, motivando os sentimentos de cada pessoa, as perspectivas
de reabilitação (e de vida) não têm limites.
“A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa
palavra o alegra.”
(Provérbios)

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.

A REVISTA REAÇÃO FAZ ANIVERSÁRIO
E QUEM GANHA O PRESENTE É VOCÊ...
ANUNCIANDO NA EDIÇÃO Nº 100
SETEMBRO/OUTUBRO – DA REVISTA REAÇÃO,
SUA EMPRESA SÓ TEM VANTAGENS, VEJA:

FAZENDO UM ANÚNCIO DE
1/3 DE PÁGINA = 1/2 PÁGINA
FAZENDO UM ANÚNCIO DE
1/2 PÁGINA = 01 PÁGINA
FAZENDO
01 PÁGINA DE ANÚNCIO = PÁGINA DUPLA
FAZENDO UMA
PÁGINA DUPLA = 04 PÁGINAS

É ANÚNCIO EM DOBRO !!!
SÓ NA EDIÇÃO Nº 100
ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO !!!

APROVEITE E RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO,

LIGUE: (11) 3873-1525

comercial@revistareacao.com.br

por Luciano Santos

tecnologia

Cadeiras de rodas Motorizadas

elas sempre dão uma boa “forcinha”...

N

os últimos tempos,
pudemos ver e sentir
no Brasil um momento de crescimento em
classes de consumo,
crédito, lazer, qualidade de vida, entre
outros... e isso fez com que nosso
segmento também crescesse. Claro
que muito mesmo ainda precisa ser
feito, mas é fato que houve melhoras
nas áreas urbanas, como: pavimento
de asfalto, calçadões e ciclovias em
grandes cidades ou mesmo cidades
litorâneas, implantação de ônibus
adaptados, entre outras benfeitorias
que permitem que pessoas com deficiência possam ter a oportunidade
de interagir melhor com o ambiente.
E com isso, cresceu a demanda por
cadeiras de rodas motorizadas.
Por muito ainda houve o estigma
que esses produtos tinham valores
absurdos, poucas opções de crédito
e sem nenhum auxílio governamental. Que elas tinham uma mecânica
cara e complexa, e também o receio
de muitos em ficar sedentário com o
seu uso. Mas os preconceitos estão
caindo. Hoje há mais informação, as
opções de modelos cresceram, aumentou a demanda e se os valores
ainda estão longe de ser populares
é certo que alcançaram um patamar
mais razoável, e hoje também já existem opções de crédito.
Por isso, quero apresentar aqui
algumas das principais opções em
cadeiras de rodas motorizadas disponíveis à venda no Brasil, falando das
suas atribuições, durabilidade, conforto, funcionalidade etc... ajudando o
consumidor a conhecer melhor cada
produto, para que possa ter melhores
referências numa possível decisão de
compra.

FREEDOM S 13

Finalmente, depois de mais de 20
anos, a Freedom oferece em sua linha
de entrada a opção de motores com
caixa redutora e transmissão por correias, dando ao usuário a liberdade de
escolha do motor que melhor atende
sua necessidade. Vamos aqui avaliar o
novo motor. O quadro é praticamente o
mesmo da linha padrão, tendo apenas
as mudanças no motor e em consequência disso, algumas estéticas e estruturais, como o diâmetro das rodas, agora
com aro 13”. A S 13 tem os apoios de
braços com abertura lateral, que podem
atrapalhar em transferências ou mesmo
em curtos espaços. Os quatro pneus
são infláveis, o que em partes deixa a
cadeira com um rodar mais macio em
pisos mais irregulares. O ponto negativo
foi manter os apoios de pés fixos, que
dificulta em muitos casos a aproximação
frontal em veículos, mesas ou mesmo
para o desembarque, quando o usuário
pode ficar em pé ou sair por andadores, bengalas ou assistido por familiares/
cuidadores. Os dois motores de 200w
permitem boa aceleração progressiva
e sem trancos, com as tão sonhadas
baterias em ciclo profundo. Acabaram

as acaloradas discussões em aeroportos pelo tipo de baterias, vazamentos
etc. São três opções de baterias com
variáveis de autonomia. O comando
tem o “Connect”, que permitem ajustes
pelo próprio computador doméstico, em
funções como: potência, aceleração ou
mesmo diagnóstico on-line pela fábrica
de eventuais defeitos. A tapeçaria é bem
espartana. Nylon simples, sem forração
ou acolchoamento, e cinto pélvico com
trava macho-fêmea. A S 13 é um grande
avanço na linha da Freedom. Um produto
mais próximo da realidade atual, sem
deixar de ter a vocação de quem entende de cadeiras motorizadas no Brasil
e se não é o produto mais belo e bem
acabado, é sem dúvida, um dos que
mais suportam a falta de acessibilidade
das ruas do nosso País. Se por um lado
é uma cadeira relativamente cara perto
dos concorrentes, por outro lado, sem
dúvida é a que traz maior suporte em
peças e assistência técnica.

COMFORT EB 103S

A Práxis importa as cadeiras motorizadas da marca Comfort, que tem boa
qualidade de acabamento em cadeiras
manuais, já há alguns anos no Brasil, o
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que faz com que acreditemos que este
também seja um produto bem durável. A cadeira tem um par de motores
200w, que resolve grande parte das
demandas do dia a dia urbano. Não é
nenhum “off-road” para cidades históricas ou aclives, mas se mostra com boa
resistência para uso, tanto doméstico
como urbano, em regiões mais planas. Seu projeto é muito interessante,
deixando os motores para traz, com
isso, aumenta o espaço entre eixos
das rodas, e a cadeira fica mais estável,
dispensando até o uso de anti-tombos.
As baterias na posição vertical ainda
permitem o fechamento da cadeira
mesmo com as baterias instaladas, tendo ainda com o adicional do encosto
dobrável, que deixa a cadeira muito
compacta para transporte em veículos.
As baterias são menores, ficando mais
leve e facilitando o transporte e o manuseio da cadeira para um porta-malas
de um carro, por exemplo, porém, com
isso a autonomia acaba sendo bem
mais baixa, variando ainda com o peso
do usuário e tipo de terreno.
A tapeçaria é um show: encosto com
faixa tensora dupla acolchoada (muito
confortável), barra estabilizadora que
diminui as deformidades, assento com
base rígida e removível no momento do fechamento, almofada de alta
densidade (e não espuma) e formato
anatômico. O cinto de segurança tem
o sistema cruzado e fechamento gatilho, como os de carros. O conjunto
de quadro é em aço e o apoio de pés
é giratório e removível, com faixa de
calcanhar individual. Apoios de braço
basculantes e com protetor de roupas
em plástico. Os quatro pneus anti-furo
livram o usuário de maiores manutenções, porém, são mais sensíveis às
vibrações do solo. O comando, de produção própria, tem respostas precisas
e de fácil dirigibilidade. Resumindo, é
um dos projetos mais modernos para
o segmento de cadeiras motorizadas
mais populares. Só que o tempo da
marca no Brasil e a quantidade vendida
até aqui, ainda não podem nos dar um

histórico de durabilidade e manutenção, sem falar também na baixa rede de
assistência técnica, muito centralizada
ainda no comprador. Não se mostrou
robusta para os diversos tipos de pisos
irregulares que temos no Brasil, mas
desde que seja para o uso de um idoso
ou para um uso mais restrito, é sem
dúvidas uma excelente opção.

ORTOMIX DINÂMICA PLUS

￼ A Ortomix, uma das maiores empresas fabricantes nacionais na linha de
cadeiras de rodas manuais, está experimentando sua participação no mercado
agora também com as cadeiras motorizadas, só que nesse caso, elas são
importadas. O acabamento da cadeira é
bem espartano, chega a ser rústico, mas
tem qualidade. Dá para ver a resistência
e robustez do produto no uso do dia a
dia. Possui braços escamoteáveis com
trava, que transmite mais segurança em
casos onde o próprio usuário faz a alavanca para se levantar. Possui o suporte
para comando com ajuste de profundidade e um sistema bem interessante
que retrai o mesmo e facilita a aproximação em mesas, sem a necessidade de
remoção do comando ou elevação dos
apoios de braços. Os apoios de pés em
metal, é resistente, e possui trava para
o movimento de abertura lateral com
um gatilho longo, prático para tetraplégicos, por exemplo. Algo interessante é

o sistema de fechamento do encosto,
muito prático no fechamento e acondicionamento em veículo.
A tapeçaria é bem simples, em Nylon
impermeável, com encosto acolchoado
e assento simples com almofada de fixação em velcro e capa com fecho em
zíper.
Seu conjunto traz os mesmos 200w no motor, comando digital,
com respostas rápidas e fácil condução.
Prático painel de instrumentos, com luzes indicadoras de carga e velocidade.
Movido por duas baterias 28ah acopladas em um único gabinete, com alças
de suporte para remoção e fechamento
da cadeira. Tem 4 pneus maciços, que
apesar de roubar o conforto em pisos
irregulares, dispensa calibragens e evita
esvaziamentos. A cadeira é bem compacta. Um ponto negativo fica por conta
da falta de variedade de medidas. Só
tem uma padrão: 44 cm de largura de
assento, 40 cm de profundidade e 40
cm de altura de encosto. Em resumo, é
um produto honesto pelo que custa...
Não é bonita e nem tem um bom design. É mais indicada para pessoas com
lesões leves. O seu grande volume de
vendas está voltado à rede pública e
associações. A Ortomix possui, apesar
de limitados, pontos de apoio e assistência nas principais cidades brasileiras
e também faz o suporte direto.

ORTOBRAS ULX MOTORIZADA
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Aqui temos um caso, onde uma das
mais renomeadas marcas em cadeiras de rodas manuais partiu para essa
nova família de cadeiras motorizadas.
E após alguns ajustes de trajeto, podemos dizer que o produto está pronto
para competir com qualquer outro em
sua linha. Derivada da antiga Hummel Standard, o produto modernizou
a sua parte eletrônica e manteve a
motorização, destacada pela potência
(320w). Incorporou o chassis de sua
fabricação (Ulx), conhecido pela sua
robustez. Oferece a opção de baterias
de 26 ou 40 ah, o usuário pode optar
pela melhor opção custo x benefício.
As baterias são em Vrla (homologadas
para tráfego aéreo). Tem comando digital, aceleração progressiva, freio de
estacionamento e marcador de cargas e diagnóstico por luzes no joystick. O garfo e toda estrutura são em
alumínio. A melhoria nesse tipo de
estrutura não está na relação com o
peso do produto, mas sim, na maior
resistência contra ações do tempo e
do clima, como oxidação e maresias,
por exemplo. Mas ele também ganha
em resistência: a própria fábrica oferece garantia 3 anos no chassi.		
Ela tem fechamento em duplo X e os
apoios de braços possuem um sistema
interessante de ajuste de altura (e são
removíveis), eficaz para a acomodação
em casos como: tetraplegias, derrames
ou lesões neuromusculares.
Mas, ao contrário do sistema de
braços escamoteáveis esse conjunto
de apoio de braços são removíveis
totalmente. Tem também o ajuste de
profundidade do comando. Os apoios
de pés possuem o sistema “swing-away”, giratórios lateralmente ou totalmente removíveis. Existe a opção
de instalar o mesmo sistema de pedais
com apoio de pernas eleváveis. Possui
dois anti-tombos traseiros. A tapeçaria
tem encosto em nylon acolchoado e
a almofada é em espuma e forrada
em nylon impermeável com capa. A
falha é não ter um cinto pélvico. Em
relação aos pneus, são maciços, tanto

os dianteiros como os traseiros, sendo
que o garfo dianteiro é removível facilitando a acomodação em porta-malas.
Agora, o grande mérito desse modelo
é o fato de ser de produção nacional,
com uma grande variedade de medidas, tanto em larguras de assento (7
opções entre 38 e 50cm), alturas de
encosto (4 entre 35 e 50cm) e profundidades de assento (4 entre 35 e
50cm). O modelo é o preferido entre
os centros de reabilitação e terapeutas
ocupacionais. Resumindo, é uma marca renomada, atestada pela qualidade
e durabilidade na linha de cadeiras de
rodas manuais e com anos também
na linha de cadeiras de rodas motorizadas. Tem pontos de assistência nas
principais regiões do País.
Enfim... o que buscamos aqui não
foi um desafio sobre qual cadeira é
melhor ou pior. Temos sim, um mercado interessante e bastante grande,
e também com produtos de boa qualidade, mecânica confiável e dentro das
condições e da realidade do cenário
nacional. Na questão de preços, lamentavelmente no custo X benefício
temos ainda um custo-Brasil injusto
pelo que temos no mercado, se comparado aos mercados internacionais.
Tivemos legislações tributárias com
algumas desonerações, porém, mesmo
assim, temos em média ainda de 25%
e uma série de custos trabalhistas, mão
de obra e mesmo em matérias-primas
com seus impostos embutidos, que
tornam injustas maiores comparações
com os preços praticados em produtos
similares na Europa, Ásia e EUA, por
exemplo.
Até em matéria de produtos, seria
também injusto compararmos as ruas
de outros países com a realidade das
nossas. O que cabe a cada usuário
é verificar dentro de seu perfil e necessidades, qual cadeira motorizada
melhor lhe atende. Lembro ainda que
existem outros modelos além desses
apresentados aqui, no mercado, mas
escolhemos esses nessa explicação,

por terem maior relevância e maior
representatividade de vendas, e com
isso, atingem a maior demanda da
população.
Voltando a questão dos custos, sem
dúvidas hoje temos a linha de crédito
do Banco do Brasil, por exemplo – a BB
Crédito Acessibilidade – que foi uma
grande alavanca que vem permitindo
um acesso sem precedentes para a
população a estes produtos motorizados, por isso, tenho certeza que essa
matéria auxiliará tanto o usuário atual,
como aquele que nunca teve a oportunidade antes, de adquirir produtos
desse segmento... Sendo assim: Boas
Compras !!!

Luciano Santos é técnico especialista em cadeiras de rodas (manuais e
motorizadas) e um
dos principais revendedores do produto no País

É ANÚNCIO EM DOBRO !!!
SÓ NA EDIÇÃO Nº 100
ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO !!!
APROVEITE E RESERVE
JÁ O SEU ESPAÇO,

LIGUE: (11) 3873-1525
comercial@revistareacao.com.br
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por Adriana Romeiro de Almeida Prado e
Luiz Alberto David Araujo

Quanto vale um imóvel no Brasil ?
Ele é acessível ? Não ?
Então vale menos...

A

Constituição de 1988 cuidou de reconhecer que a
acessibilidade é um direito
fundamental para as pessoas
com deficiência e mobilidade
reduzida. Verifica-se tal relevo pelos Artigos 227 e 244. Por esses artigos, haveria
acessibilidade garantida para as pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida nos
termos da lei. É verdade que a lei demorou
a ser feita, o que só ocorreu no ano 2000
- Lei Nº 10.098-2000. E foi regulamentada
no ano de 2004 - Decreto Regulamentar Nº
5296-04. E, também é verdade que concedeu prazos largos para a adaptação de
imóveis e meios de transporte já existentes.
Hoje todos os prazos já estão vencidos e
todos os imóveis de uso público e meios
de transporte coletivos deveriam ser acessíveis. Sabemos que não é assim.
O tema, infelizmente, não tem recebido a atenção adequada da Administração
Pública. Muitas escolas, postos de saúde,
hospitais, Fóruns, são inaugurados sem a
devida acessibilidade, apesar da clareza da
lei. A instrumentalidade desse direito para
as pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida não tem sido reconhecida por

todos os níveis da Administração Pública.
Muito difícil encontrar exceções. União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal
não fiscalizam adequadamente os imóveis
dos particulares e, mesmo em seus próprios, deixam de cuidar da acessibilidade
como deveriam. Não precisa ser um expert
em acessibilidade para notar. Assim, os
imóveis que deveriam ser projetados com
acessibilidade (posteriores à lei) não são
acessíveis; e as adaptações que deveriam
ser feitas por força do decreto regulamentar,
são ignoradas.
De outro lado, o poder público, União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal,
adquirem frequentemente imóveis. Essa
aquisição pode ocorrer por acordo amigável
entre comprador e vendedor ou por desapropriação. Nesse caso, há um processo
judicial, com perícia para aferição do valor
correto do bem. Mesmo na hipótese de
acordo amigável, deve ser feito um laudo
para justificar o preço pago, especialmente
porque o dinheiro é de todos.
Por enquanto, vimos que há negócios
imobiliários entre os particulares e o Poder
Público. E que boa parte dos imóveis (senão na sua integralidade) não obedece à
regra da acessibilidade, que já seria obrigatória (ou porque deveriam ter sido projetados acessíveis – e não são por descaso das
autoridades e dos profissionais; ou porque
deveriam já ter se adaptado, o que não
acontece por descaso das autoridades).
Não são todos os imóveis, no entanto,
que devem ter acessibilidade. Os particulares de uso particular não precisam ser
acessíveis. Um apartamento (unidade
autônoma), por exemplo, não precisa ser
acessível. No entanto, as áreas de uso comum, ou seja, o acesso ao condomínio,
a garagem (deve ser prevista vaga para
uso das pessoas com deficiência), o salão
de festas, a piscina, a quadra de esportes
devem ser acessíveis. É bom lembrar que
é também obrigatório garantir sanitário
acessível nestas áreas. Quando falamos

em acessibilidade, não estamos falando
apenas em construção de rampas, mas
garantia de sanitário acessível, corrimão em
escadas, degraus e rampas, sinalização com
piso tátil e mais um conjunto de elementos
que vão permitir que qualquer pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida possa
circular e frequentar o espaço.
O processo de aquisição, no entanto, em
regra, não tem seguido um ritual adequado.
E isso porque a acessibilidade (ou a falta
dela) não é considerada quando do laudo
do perito (que pode ser judicial ou extra-judicial). Ninguém pergunta ao perito se
o imóvel deveria ser acessível. E se deveria
ser acessível, se ele cumpriu os requisitos
para tanto. Se essa pergunta (quesito) fizer
parte da rotina das perícias, teremos uma
resposta positiva ou negativa. Se a resposta for negativa (imaginemos que o Poder
Público está adquirindo uma unidade de
um condomínio vertical, um apartamento).
Nesse caso, a resposta será negativa. Na
maioria das vezes, no entanto, o Poder
Público escolhe os bens para instalar escolas, creches, hospitais, repartições públicas
etc. Nesse caso, a pergunta é mais do que
pertinente. Se o imóvel é de uso público,
então deveria ser acessível. E se não for
acessível, estamos (todos nós) comprando
um imóvel incompleto. Ou seja, ele deveria
ser acessível e não é. Se está incompleto,
o valor de mercado dele não é o mesmo,
mas sim o valor de mercado menos o que
seria necessário para torná-lo acessível.
Um outro ponto: para tornar um imóvel
acessível, haverá despesa; e tempo. A despesa pode ser calculada facilmente pelo
custo da obra de adaptação para torná-lo
acessível. Tudo acrescido da falta de utilização do imóvel, porque enquanto ele se
“torna” acessível, não poderá ser usado.
Assim, o valor deve sofrer dois descontos.
O desconto do custo de adaptação e o
desconto do custo dos dias de não utilização do imóvel.
Agora a pergunta: isso está ocorrendo ?
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Infelizmente, não. Ou seja, estamos comprando, pelo valor de mercado, imóveis
incompletos (quando falamos “estamos
comprando” é porque todos nós pagamos
essa conta). E, em seguida, por força da lei,
temos que completar o imóvel tornando-o
acessível. E ficamos alguns dias sem poder
usá-lo. Não é difícil verificar o que a falta
de conhecimento e vivência da acessibilidade (como um direito fundamental) tem
causado. Além de impedir o processo de
inclusão das pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, ele causa um prejuízo ao cofre público. Estamos adquirindo
imóveis incompletos e pagando preço de
imóveis em ordem !
O presente artigo tem duas finalidades:
corrigir os valores, forçando o juiz, o administrador público a perguntar ao perito se o
bem é acessível ? Se não for (e deveria ser),
quanto vai custar para torná-lo acessível;
e em quanto tempo (quantos dias para
adaptá-los ?). O custo da transformação do
imóvel em acessível deve ser descontado
do valor de mercado, assim como o tempo
necessário para as obras também deve
ser reembolsado, aumentando o desconto.
Essa é a primeira finalidade, reduzir o
valor das despesas do Poder Público. A
segunda finalidade é colocar o tema da

acessibilidade no centro dos processos,
permitindo uma maior atenção e cuidado
dos juízes, promotores, Procuradores, advogados da União, do Estado e dos Municípios sobre o tema da acessibilidade. Se
não fizerem as perguntas adequadas e se
não fiscalizarem, todos, de alguma forma,
estarão colaborando com o gasto maior do
Poder Público.
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por Karolina Cordeiro Alvarenga

Cartilha - “Todo cliente é especial”
Humanização nas relações de consumo

A

acessibilidade humana faz
toda a diferença em qualquer relação entre as pessoas. Sendo tão importante quanto a acessibilidade
física, notamos que sua falta é sentida
não pelo preconceito, mas sim falta de
informação e conhecimento.
Ao vivenciar várias experiências com
meu filho Pedro, de 8 anos, que adora
passear, sair e, principalmente, adora um
par de tênis, roupa nova e colorida, tive
uma ideia. Ele gosta muito de decidir,
opinar sobre o que quer levar. Mesmo
sem se comunicar verbalmente, ele responde com a mímica facial, sorrisos e
com os olhos, no tempo dele. Notei que
nos lugares e comércio que frequento,
as pessoas que o recebem não têm a
percepção de “esperar” o devido tempo de respostas, o que o deixa muito
frustrado.
Com esse sentimento, de frustração,
resolvi editar uma cartilha com dicas,
não normas, para levar esses atendentes a buscarem um novo olhar para as
pessoas com deficiência e idosos que
saem de casa, em busca de qualidade

de vida, através de seu poder de compra.
O projeto: “Cartilha – Todo Cliente
é Especial”, visa dar sugestões para o
comércio de como a humanização nas
relações de consumo pode influenciar
nas decisões da população PcD. Esse
contingente de consumidores em potencial é um nicho de mercado pouco
explorado pelas empresas.
Por outro lado, e o mais importante, é
a mudança de mentalidade e quebra de
paradigma, que ocorrerá na medida em
que o comércio entender que todas as
pessoas são especiais, e que a acessibilidade humana é tão importante quanto
a acessibilidade física.
Para a viabilização do projeto, empresas de Uberlândia/MG estão sendo visitadas e várias já estão apoiando,
sendo que o objetivo é alcançar todo o
comércio da cidade do triângulo mineiro.
A ideia não é somente a entrega da cartilha, mas também uma explanação junto
aos comerciantes e seus funcionários,
de como é importante estarem emocionalmente preparados para receber o
público consumidor com deficiência em
suas empresas.

Esta ação é também um dos subprojetos do “Projeto Angel Hair Team”, que
está em processo de formalização para
se tornar a ONG “Angel Hair”. A ideia é levar informação e inclusão social através
de informação, dança, corrida inclusiva
e chamar atenção para a acessibilidade
humana, fundamental nas relações entre
as pessoas.

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.

por Luciene Gomes

O direito de desfrutar
das ruas das cidades

E

m finalzinho de junho último,
voltei ao trabalho como docente. Para muitas pessoas o “voltar
ao trabalho” pode ser motivo
de tristeza, mas para mim foi
motivo de muitas alegrias, porque, além
de voltar para a sala de aula (sim, amo
dar aulas), me recuperei de um sério problema de saúde por conta de uma úlcera
de pressão e, como consequência, uma
osteomelite no ísquio. E o “voltar” indica
que minha saúde está em dia !
Mas tinha dúvidas de como seria essa
volta. Principalmente o voltar a sentar por
um tempo mais prolongado, depois de
quase um ano. Como seria enfrentar de
novo as ruas esburacadas e, certamente,
com novos buracos, as calçadas por onde
é impossível circular com cadeira de rodas,
a loucura que é enfrentar o trânsito como
cadeirante... isso porque minha rotina diária
implica em sentar na cadeira motorizada
e sair pelas ruas para chegar no trabalho.
Muitas pessoas se preocupam com a
minha ida e volta ao trabalho e acham
que devo utilizar ônibus, táxi ou pedir para
minha mãe me levar de carro, porque é
mais seguro. Eventualmente faço isso, mas
tenho um enorme prazer em ir e vir com
certa independência. Tenho plena consciência dos riscos que corro todos os dias,
isso porque, infelizmente, a cidade de São
Carlos/SP, onde moro, como tantas outras,
não oferece estrutura urbana acessível para

que eu possa fazer o meu percurso até o
trabalho com segurança.
A minha primeira dificuldade é decidir
qual o caminho menos perigoso. Não consigo utilizar nenhuma calçada por conta
de inclinações, desníveis, degraus, piso
inadequado, falta de guia rebaixada ou de
guias que não consideram os critérios do
desenho universal. A ausência do passeio
público acessível me obriga a utilizar as
ruas, com buracos de todos os tamanhos,
e dividi-las com carros, caminhões, motos,
ônibus... Outro grande problema é que
muitas vezes tenho que andar na contramão dos veículos, por total falta de opção,
aumentando ainda mais o risco de um
acidente no trânsito.
Procuro ficar próximo às guias das calçadas, paro em todas as esquinas e espero
o tempo necessário para atravessar com
a maior segurança possível, respeito os
sinais e até adaptei um cinto de segurança
e coloquei sinalização reflexiva na cadeira.
Vou colocar lanterna traseira e dianteira
com leds, como as utilizadas pelos ciclistas
para aumentar a segurança.
É claro que sempre tem alguém disposto
a ajudar, mas tudo seria mais fácil se cada
um cuidasse da sua calçada, se o governo
oferecesse infraestrutura adequada a todos
os seus cidadãos e fiscalizasse para que as
leis fossem cumpridas e as pessoas mais
respeitosas e gentis no trânsito.
Mesmo com todas as dificuldades, ainda

acho que vale a pena fazer valer, mesmo
que desta forma, o meu direto de ir e vir
e, quem sabe, alguém perceba as minhas
dificuldades e se conscientize que a calçada deve ser refeita, a rua asfaltada, um
degrau retirado... quem sabe ?!?

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
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por Wiliam Machado

Relato de Experiência de Viagem
Férias (in) acessível para cadeirantes na Europa !

A

pós 20 anos sem cruzar
o Atlântico rumo à Europa decidi viajar de férias
para Portugal e Espanha,
visitar amigos, relaxar um
pouco, sempre tomando todo cuidado de reservar hospedagem em hotéis
onde estivessem estampadas garantias
de acessibilidade para usuários de cadeiras de rodas, assim como eu. Aliás,
maioria da rede hoteleira internacional
com divulgação através da internet, destaca plena condição de acessibilidade a
pessoas com deficiência, sem, contudo,
atentar para o fato de que a condição de
pessoa com deficiência física apresenta
variáveis específicas, e para que essas
pessoas utilizem as instalações, ditas
adaptadas dos seus quartos, apartamentos, ou suítes, alguns aspectos essenciais
devem ser considerados.
Nesse sentido, os espaços internos
desses aposentos devem ser planos,
lineares e com vãos livres para circulação
da cadeira de rodas, suficientemente
adequados às transferências da cadeira de rodas para a cama e vice-versa.
Os banheiros ou “casas de banhos”, da
mesma forma, devem garantir acesso a
cadeiras de rodas, inclusive, com espaços para manobras de transferências do
cadeirante para a bacia sanitária (vaso
sanitário), sendo também indispensável
a disposição de ducha higiênica instalada ao lado deste, princípio básico de
higiene pessoal inexistente nos hotéis
do “Velho Continente”.

O mais grave foi a constatação da
existência de banheira em todos os banheiros, mesmo naqueles supostamente
reservados e anunciados acessíveis às
pessoas com deficiência, inclusive para
pessoas com deficiências físicas, usuárias de cadeiras de rodas. Um imenso
contrassenso. Quando se questiona tal
absurdo, respondem, prontamente, que
seguem o definido padrão no continente. Padrão de quê ? Quem definiu, deliberou ? Instalação de banheira em aposentos acessíveis a usuários de cadeiras
de rodas é simplesmente inconcebível,
não há como justificar. Não é possível a
existência de padrões, normas ou similares, sem a observância do óbvio, ou que
se proponha ouvir os mais interessados,
pessoas com deficiência e suas representações político-institucionais.
Onde estão e como se colocam as
representações do movimento social organizado do Velho Continente ? De que
valem os artigos da Convenção da ONU
sobre Direitos das PcD nesse contexto ?

No hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa
(Portugal), o banheiro dos quartos reservados ao uso de pessoas com deficiência confirma absoluta inadequação a tal
fim. A bacia sanitária localizada próximo
de uma banheira, não há espaço suficiente para manobra de transferência do
cadeirante para o sanitário, barras fixas
mal instaladas impedem a liberdade de
movimento, inexiste ducha higiênica, o
piso é sobremaneira escorregadio, reluzente, luxo dispensável, uma ameaça
eminente de queda, tanto do cuidador
como da própria PcD. Ao buscar informação na recepção do hotel para saber
se havia outra opção mais adequada e
disponível, seus funcionários da recepção não foram nada solícitos, o mesmo
acontecendo ao solicitar ajuda do gerente, que se mostrou indiferente.
Observei a presença de vários cadeirantes hospedados no Vila Galé Ópera, alguns tetraplégicos e com visível
acentuado grau de dependência funcional para atividades cotidianas, como
banho e demais rotinas doarias de cuidados pessoais. Imaginava as dificuldades enfrentadas por seus cuidadores/
acompanhantes para dar conta delas.
Destacava-se alto nível do equipamento
de mobilidade usado pela maioria, fruto de importantes avanços da inovação
tecnológica, porém, vulneráveis ao enfrentamento de embates em ambientes desprovidos do básico para higiene,
conforto e bem estar de pessoas com
deficiências.
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Em Coimbra, também em Portugal,
mais uma vez em uma unidade da rede
do Vila Galé, embora as instalações fossem as mesmas, houve envolvimento
da gerência, que por empatia, sugeriu uso do SPA do hotel, onde havia
melhores condições de acessibilidade.
Improváveis decisões entre pessoas daquela realidade. Por isso, melhor que
os ambientes estejam adequados às
necessidades de todos os hóspedes.
O hotel Eva, em Faro, no Algarve
(Portugal), também não oferece condições adequadas de acessibilidade nos
banheiros dos quartos, apartamentos
e suítes. Como nos demais hotéis anteriormente citados, o piso escorregadio, quando o recomendado são os de
textura antiderrapante, a bacia sanitária
muito mal posicionada, sem ducha higiênica, percebe-se total desconhecimento acerca da existência de cadeira
higiênica e seu papel nesse cenário,
além da presença equivocada de banheira, o que tornava os banhos e higiene pessoal após evacuação, desafio
para dois acompanhantes, o Marcos,
um dos meus irmãos, e o Toninho, meu
cuidador pessoal. Da mesma forma, era
inacessíveis para cadeirantes, o uso da
pia, no banheiro, causando transtorno e
exigindo improvisos inimagináveis para
escovação dos dentes e higiene oral,
procedimentos fundamentais da saúde
bucal.
Ao fazermos check-in no Eva e chegarmos ao quarto reservado, constatamos total inadequação do ambiente,
o que foi amenizado pela gerência,
oferecendo ocupação de uma suíte,
porém, com as mesmas condições inacessíveis para banho e higiene pessoal.
Sem opção, relaxamos e optamos por
mais espaço, além de vista frontal para
a marina de Faro. Nada que ocultasse
a inadequação, apenas mascarando a
falta de acessibilidade para hóspedes
cadeirantes.
Em Sevilha, na Espanha, as instalações ditas acessíveis para pessoas com
deficiência ainda são bem piores. A bacia sanitária fica envolta por duas bar-

cha higiênica, ainda nos recomendaram
evitar uso de jato d’água, alegando risco
de infiltração nos quartos do andar abaixo. Destacava-se a presença de banheira deveras propensa a acidentes com
comprometimento da pele das costas,
região sacrococcígea, nádegas, causadores de lesões que evoluem para escaras
ou úlceras de decúbito. Na banheira há
um tipo de cadeira giratória para uso do
cadeirante, sem que se tenha avaliado
a distância excessiva e a presença de
superfície pontiaguda dos azulejos da
sua borda.
Como foi difícil manter bom nível de
higiene em ambientes tão hostis, inadequados. Não tenho dúvida que podemos
contribuir muito para que empresários
da rede hoteleira da Europa ofereçam
melhores condições de acessibilidade
para pessoas com deficiência em seus
hotéis. É importante destacar que todos
os hotéis mencionados são de gabarito
4 estrelas... imaginem o que se passa
nos de menor gabarito ?
É fato incontestável que estamos
alguns passos à frente nesse aspecto
no Brasil, graças ao delimitado na NBR
9050 ABNT, salvo raras exceções que,
quando detectadas, não poupamos críticas construtivas para que se adéquem.
Apesar de todos os desafios enfrentados os ganhos foram muitos, é nosso
direito desfrutar benefícios advindos do
vivenciar novos ares, como as demais
pessoas. Temos mesmo de nos fazer
presentes constatando o inadequado,
propondo melhorias inclusivas, acessíveis e acolhedoras para pessoas com
e sem deficiência. Essa é nossa função
político-social, abrir caminhos, derrubar
barreiras, desconstruir para construir um
mundo melhor para todos, aqui e alhures.

ras fixas com projeções laterais, o que
obriga a pessoa a usar espaço deveras
restrito, impossibilitando procedimentos
de transferência dela para outros componentes e áreas do banheiro. Sem du-
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