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E D I T O R I A L

A DEFICIÊNCIA DO VOTO

Enquanto eu escrevia esse editorial, os brasileiros se preparavam para o Segundo 
Turno das Eleições 2018. No Primeiro Turno, além de Bolsonaro e Haddad 
que fi caram para disputa à presidência da República e alguns candidatos ao 
Governo de Estados que também fi caram para serem eleitos no Segundo 
Turno, foram eleitos os senadores e deputados federais e estaduais em todo 

o território nacional.
Este ano, em especial, foram milhares de candidatos disputando vagas no congresso 

nacional e nas assembleias legislativas estaduais. E dentre eles, centenas de candidatos 
com defi ciência despontaram nessa disputa. Cegos, paraplégicos, tetraplégicos, surdos... 
em todos os Estados brasileiros vimos muitos, mas muitos mesmo tentando chegar lá 
nessa disputa acirrada, porém, só dois chegaram em Brasília/DF, por exemplo. Mara 
Gabrilli (tetraplégica), que já era deputada federal ganhou para senadora por São Paulo 
e Felipe Rigoni (cego) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo. Vocês acham certo 
isso ? Com tantos e tantos candidatos com defi ciência, apenas 2 irão nos representar no 
Congresso Nacional ? Por que vocês acham que isso aconteceu ? Onde está o problema ? 

A resposta é simples... dolorida, porém fácil de responder: o problema somos todos nós. 
Pessoas com defi ciência – na sua maioria – NÃO votam em outra pessoa com defi ciência. 

No Brasil, são mais de 46 milhões de pessoas com defi ciência. Todas as pessoas com 
defi ciência, até pela sua condição e envolvimento social, são formadores de opinião. Se 
multiplicarmos 46 milhões de brasileiros por pelo menos 3 pessoas que eles podem in-
fl uenciar com sua opinião sobre o voto, facilmente, se houvesse UNIÃO entre as pessoas 
com defi ciência, só aqui elegeríamos um presidente da República. Mas não !

Infelizmente, nesses mais de 22 anos que atuo junto ao universo da pessoa com defi ci-
ência no Brasil, posso afi rmar que “pessoas com defi ciência NÃO VOTAM em outra pessoa 
com defi ciência”, salvo raríssimas exceções. Basta ver o eleitorado da agora senadora 
Mara Gabrilli. A maioria absoluta dos que votam nela não possuem nenhuma defi ciência.

Ai fi ca a pergunta: “como nós queremos ter representatividade no congresso, nas 
assembleias, nos governos de uma forma geral, se as próprias pessoas com defi ciência 
não ajudam a eleger aqueles que estão em igual condição e podem nos representar de 
forma absoluta e real” ???  Pensem nisso.

Todos nós falamos tanto em mudança nessas eleições, em eleger gente nova, diferente, 
falamos em renovação no executivo e no legislativo... mas quando tivemos oportunidade 
de fazer isso, não apoiamos e não demos oportunidade aos que nos representam. Vocês 
acham isso certo ? 

O voto é a arma que o cidadão tem para expressar sua opinião e mudar os rumos de 
uma nação. Se não usarmos o voto de forma correta, ao nosso favor, depois não adianta 
reclamar, choramingar mais 4 anos. Pensem nisso... elegeram novamente um “palhaço 
– que fez a todos os seus eleitores de palhaço também renunciando e voltando”, por 
exemplo, com milhares de votos, e foram incapazes de apostar num candidato com ideias 
novas, com propostas inclusivas e com defi ciência. Será que teremos direito de reclamar 
ou exigir que um congresso trabalhe pelas nossas causas e interesses depois ? Lógico que 
não. Ficamos enfraquecidos. Poderíamos ser muito mais fortes e expressivos, tivemos a 
oportunidade de ter muito mais vozes e mentes trabalhando pela pessoa com defi ciência 
no congresso e agora só teremos a Mara e o Felipe. Será que eles, sozinhos, um na câmara 
e outro no senado, terão a mesma força do que se tivéssemos elegido mais candidatos 
com defi ciência ? A oportunidade nós tivemos, de novo, e mais uma vez jogamos fora. 
Como exigir o “nada sobre nós sem nós”, se nós mesmos não fi zemos por onde ?

Daqui 4 anos teremos chance, mais uma vez, de fazer melhor. 
Vamos repensar nossos votos desde já. O que nos resta agora é, 
pelo menos, ajudar e apoiar quem foi eleito para nos representar a 
partir de 2019 e fazermos a diferença em 2022. 

“Deus é nosso refúgio e fortaleza... Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e 
ainda que os montes se projetem para o meio dos mares”

Salmo 46:1 e 2

Rodrigo Rosso
Diretor de redação
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E N T R E V I S TA

PERRY LOH
EMPRESÁRIO AMERICANO RESPEITADO EM TODO O 

MUNDO E PRESIDENTE DO COMITÊ INTERNACIONAL DA 
RESNA, ENTIDADE CIENTÍFICA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

COM SEDE NOS EUA, CONTA OS PLANOS DA SUA EMPRESA 
PARA O MERCADO BRASILEIRO

F luente em espanhol e também no português, 
o empresário americano Perry Loh é o presi-
dente do comitê internacional da Sociedade 
de Tecnologia Assistiva e Engenharia da Re-
abilitação da América do Norte (RESNA - na 

sigla em inglês) entidade que congrega mil empresas e 
profissionais ativos, a maioria dos quais trabalham nos 
Estados Unidos. Perry também é proprietário de uma 
empresa exportadora de produtos de Tecnologia Assistiva, 
a Loh Medical, que fundou em 2002.

Nascido na Dakota do Norte/EUA, é economista for-
mado pela Universidade de Saint Thomas, em Saint Paul, 
em Minnesota. Ele também possui pós-graduação em 
Economia e Negócios Internacionais na Universidade 
Complutense de Madri, Espanha.

Este americano simpático e de jeito simples, que vive 
em Clark Summets, pequena cidade na Pensilvânia/EUA, 

já esteve muitas vezes no Brasil – país que visita esporadica-
mente e onde a Loh Medical possui uma filial na cidade de 
São Paulo/SP. Loh conhece como poucos o mercado latino-
-americano, pois viveu no Chile, onde obteve um MBA pela 
Escola de Valparaíso e visitou o Brasil pela primeira vez há 
mais de 30 anos.  

O empresário é casado, tem 3 filhas e dois netos. Antes de 
fundar a própria empresa, Loh trabalhou na Timberland Inc. no 
Caribe e na Cargill Inc. nos Estados Unidos e América Latina.

Perry conversou com a Revista Reação em uma de suas 
estadas na filial de sua empresa no Brasil e falou um pouco 
sobre o mercado de Tecnologia Assistiva na América Latina 
e no Brasil. Segundo ele, o mercado brasileiro possui muito 
potencial para crescer, mas faltam medidas mais amplas que 
reduzam a burocracia, facilitem a importação e exportação e 
democratizem produtos de tecnologia de ponta para as pessoas 
com deficiência e com mobilidade reduzida.



Revista Reação – A Loh Medical atua há 7 anos no mercado brasileiro. 
Como e quando o descobriu que existia potencial para vender produtos da 
indústria assistiva no Brasil ?

Perry Loh – Eu conheço o Brasil há 30 anos e gosto muito desse país. A 
nossa missão é promover a mobilidade e a independência das pessoas e o Brasil 
tem uma necessidade grande disto. 

RR – Por já ter morado lá, a primeira operação da Loh Medical começou 
no Chile ?

PL – Na verdade, começamos em 2002 nos Estados Unidos. Primeiro, co-
meçamos a exportar para o México e os países do Caribe, mais tarde entramos 
no Chile. Lembro que um ano depois abrimos a operação no Brasil. Não temos 
uma estimativa do mercado brasileiro e dos outros países latino-americanos, 
apenas os números das alfândegas (o mercado brasileiro é estimado em R$ 10 
bilhões ao ano). O que sabemos é que o número estimado do mercado no Brasil 
é muito menor do que poderia ser se considerarmos o tamanho da população 
do país. O Chile tem 18 milhões de habitantes e proporcionalmente consome 
mais que o Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas.

RR – A Loh é uma distribuidora de produtos das marcas Jay, Breezy e 
Pride, entre outras de cadeiras de rodas, andadores e almofadas. Em sua 
opinião, no momento, quais são os mercados mais promissores da América 
Latina ?

PL – Além do Chile, sem dúvida a Costa Rica e a Colômbia. A Costa Rica 
tem apenas 5 milhões de habitantes, mas o serviço de saúde pública é muito 
bom, cobrem todos os custos médicos das pessoas com defi ciência. De cinco 
anos para cá, outro país que se tornou um mercado importante é a Colômbia. 
O Congresso colombiano aprovou uma Lei, em 2013, que determinou que o 
governo nacional compre para todas as pessoas com defi ciência os equipamen-
tos médicos que elas precisem para mobilidade, fi sioterapia e reabilitação. E 
funcionou, é impressionante o progresso colombiano na questão do acesso 
das pessoas com defi ciência à tecnologia assistiva.

RR – O Brasil e o mundo estão preocupa-
dos cada vez mais com a customização e 
a adequação postural de cadeira de rodas 
e outros equipamentos para que os 
produtos fi quem de acordo com 
as necessidades dos usuários. 
A Loh faz isso com os seus 
produtos no Brasil ? Existe 
uma equipe técnica para 
este trabalho ?

PL – Sim, nós já faze-
mos isto no Brasil e nos 
outros países. A custo-
mização ou a adequa-
ção postural é uma 
realidade mundial. 
A tecnologia que as 
pessoas mais preci-
sam é a relacionada 
com a postura nas ca-
deiras de rodas ou nas poltronas e camas: al-
mofadas, encostos, para que elas se sintam mais 
confortáveis e com saúde. Imagine uma pessoa que 
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passa o dia inteiro na cadeira de rodas, ela precisa se sentir confortável e estar 
com a postura correta indicada por seu médico ou fi sioterapeuta. Se a pessoa 
sofrer uma lesão, vai parar no hospital. Por isto a questão da postura corporal 
é muito importante.

RR – O foco da Loh Medical também é trabalhar com produtos de marca 
própria ? 

PL – Sem dúvida, entramos neste nicho nas cadeiras de rodas. Hoje consegui-
mos vender uma cadeira de rodas standard, da marca Loh Medical, a R$ 2.490 no 
Brasil. É uma cadeira importada dos Estados Unidos, básica, mas com tudo que 
tem uma cadeira internacional. Nosso público para esta cadeira é o atacado e as 
instituições como:  hospitais e clínicas. Tudo, mas tudo mesmo o que vendemos, 
é padrão internacional: os consumidores americanos, canadenses, mexicanos, 
franceses e brasileiros receberão o mesmo produto, sem nenhuma alteração. Na 
verdade, nosso trabalho começa com a confi guração do produto para o cliente 
quando o pedido é feito na loja. O cliente nos informa onde mora, quais são suas 
medidas, peso, qual o uso que ele fará da cadeira de rodas ou do equipamento. 
A partir daí é que parte a ordem de produção para os Estados Unidos.

RR – O mercado brasileiro tem potencial, mas a burocracia é um entra-
ve na produção e no comércio. Quanto tempo a Loh  leva em média, para 
registrar um produto na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
brasileira ? E quanto tempo esse processo leva em outros países latino-
-americanos ?

PL – Perdemos em média 1 ano para registrar um produto na ANVISA. É triste, 
porque isto é um obstáculo para o consumidor brasileiro receber um produto 
de ponta que é lançado nos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo: no Chile, 
perdemos em média dois meses para registrar o mesmo produto. O processo é 
bem mais rápido e menos burocratizado em outros países. 

RR – Em quais segmentos a Loh Medical pretende investir para tornar 
os produtos mais conhecidos ?

PL – Pensamos em continuar a investir e a crescer, não temos uma mentali-
dade de curto prazo. Vamos investir em marketing e em divulgação, porque os 
médicos e profi ssionais de saúde precisam conhecer nossos equipamentos para 
indicar aos pacientes. Temos fé no Brasil !
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PERRY LOH NA SEDE DA ABRIDEF COM TODA
A DIRETORIA DA ENTIDADE NO BRASIL
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3 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE 
INCLUSÃO, 36 ANOS DO DIA NACIONAL 
DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
E ANO 1 DO DIA INTERNACIONAL 
DAS LÍNGUAS DE SINAIS

C O L U N A  E S P E C I A L P O R  R O M E U  K A Z U M I  S A S S A K I

A LBI, que entrou em vigor em fevereiro de 
2016, está ótima como um todo, tendo 
adotado boa parte do conteúdo da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e eliminando muitos ar-

tigos paternalistas e paliativos dos projetos de lei sobre 
o antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, ela 
contém alguns problemas conceituais que precisam ser 
resolvidos com urgência. Já houve algumas tentativas 
para solucioná-los, mas sem êxito. Acredito que ainda 
haja tempo para que rediscutamos, pelo menos, os 
seguintes problemas: 

1. Vetos de 7 dos 127 artigos da LBI. Logo após a 
sanção da Lei 13.146/2015, a Presidência da República 
foi solicitada a reconsiderar os 7 vetos, mas em res-
posta ela os manteve inalterados. Nesta revista Reação 
(n.105, jul./ago.2015), o advogado Geraldo Nogueira 
publicou seus argumentos jurídicos que derrubam to-
das as justificativas apresentadas pelo governo federal 
sobre os vetos. 

2. Contra-argumentos da Confederação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino (Reação, n.106, 2015). 

3. Discordância do Conselho Estadual de Educa-
ção do Rio de Janeiro (Jornal do Sinepe-RJ, n.125, 
jun.2016). 

4. Reclamações da Agapasm em defesa de pessoas 
surdocegas (Reação, n.112, set./out.2016).

5. Ambiguidade da expressão “deficiência mental 
ou intelectual” (LBI, art.101 – ref. art.16 da Lei 8.213, 
inc.I e III, e §2º, inc.II; art.114 – ref. art.1.550 do §2º e 
do art.1.769, inc.I, da Lei 10.406/2002).

6. Equívoco da expressão “tecnologia assisti-
va ou ajuda técnica” (LBI, art.3º, inc.III; art.109 - ref. 
art.147-A da Lei 9.503/1997; art.112 - ref. art.2º da Lei 
10.098/2000, inc.VIII; art.112, inc.VIII), como se os dois 
termos fossem sinônimos. 

7. Confusão na diferenciação dos papéis de “aten-
dente pessoal”, “profissional de apoio escolar”, “acom-
panhante”, “cuidador social” e “agente facilitador e 
de apoio” (LBI, art.3º, inc.XII; inc.XIII, inc.XIV; art.9º, 
§1º; art.18, §4º, inc.V e X; art.21; art.22, caput; art.22, 
§1º e §2º; art.28, inc.XVII; art.37, parágrafo único, inc.
II; art.39, §2º; art.44, §3º; art.112 - ref. art.2º da Lei 
10.098/2000, inc.V).

8. Imprecisão da definição do termo “pessoa com 
mobilidade reduzida” (LBI, art.3º, inc.IX; art.112 - ref. 
art.2º da Lei 10.098/2000, inc.IV). 

9. Interrupção intermitente nos trâmites pela regula-
mentação da LBI.

Dia Nacional de Luta da PcD

No Encontro de Delegados Estaduais realizado em 16 
a 18 de julho de 1982, em Vitória-ES, o ativista Cândido 
Pinto Melo sugeriu a criação do Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência, uma data comemorativa que 
então foi adotada pela Coalizão Nacional de Entidades 
de Pessoas Deficientes. Foi escolhido o dia 21 de se-

Romeu Kazumi Sassaki 
é consultor de inclusão social e, desde 
2016, tradutor voluntário do boletim 
mensal UN Enable, do Secretariado 
da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI)

Dia 9 de novembro estaremos apresentando um projeto pioneiro sobre um 
mercado que representa mais de 25% da população, que cresce 

exponencialmente ano após ano e vem sendo esquecido pela maioria do 
empresariado. Estamos falando dos idosos, indivíduos com sobrepeso e pessoas 

com deficiência, potenciais consumidores que cada vez mais precisam ser ouvidos 
e atendidos em suas necessidades.  O Fórum vai reunir especialistas dos mais 
diversos segmentos, mas, em especial, vai orientar o empresário sobre como 

adotar as ferramentas certas para incrementar os seus negócios utilizando os 
modernos conceitos do Marketing Assistivo e suas variáveis. Venha, descubra, 
participe, atualize-se e depois aplique todos os conhecimentos apresentados  

para girar seus estoques, incrementar seus serviços e lucrar ainda mais.  

 VENHA E DESCUBRA COMO APRESENTAR SUA EMPRESA                                                                                                                                            

E SEUS PRODUTOS PARA UM MERCADO COM MAIS DE                                                                         

50 MILHÕES DE CONSUMIDORES!



tembro porque ele marca a chegada da Primavera e o Dia da 
Árvore, dois elementos que simbolizam o vigor e a importância 
da natureza e a persistência pela vida. O objetivo da adoção foi 
o de fortalecer a luta das pessoas com defi ciência pelos seus 
direitos básicos e complementares. A data foi ofi cializada pela 
Lei n. 11.133 (Diário Ofi cial da União, Seção 1, de 15/7/2005, 
p. 1; retifi cada em 18/7/2005, p. 5). 

Em 2017, diversos eventos marcaram esta data no Brasil 
(Reação, n. 118, set./out., 2017, pp. 28-29).

Dia Internacional das Línguas de Sinais

A 72ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas de-
clarou 23 de setembro como o Dia Internacional das Línguas 
de Sinais, através da Resolução A/RES/72/161, em 19/12/2017. 
Portanto, em 2018 comemora-se esta data pela primeira vez no 
mundo. A escolha do dia 23 de setembro se inspirou na data 
de fundação da Federação Mundial dos Surdos (WFD, na sigla 
em inglês), que ocorreu em 23/9/1951.

Esta resolução é um importante marco na promessa internacio-
nal “Ninguém será deixado para trás”, no respeito ao lema “Nada 
sobre nós, sem nós” e no cumprimento do Artigo 21 (“Liberdade 
de expressão e de opinião e acesso à informação”) da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência.
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AMI - ASSOCIAÇÃO 
MÃES QUE INFORMAM

Levar a informação para quem mais precisa – as mães das 
pessoas com deficiência. Foi com esta iniciativa que nasceu 
em 2013 a Associação Mães que Informam (AMI), em Lagoa 
Santa/MG, município da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. A fundadora e presidente da entidade, Adriane 

Cruz, explica que reuniu informalmente as mães das crianças com 
deficiência – como o seu filho João Pedro, com paralisia cere-

bral – e juntas decidiram ir atrás não apenas das informações 
necessárias para a fisioterapia dos filhos, mas também 

para descobrir quais locais eram acessíveis e quais 
não eram e, principalmente, oferecer apoio umas 

às outras na batalha diária contra o preconceito, 
as dificuldades e a indiferença na periferia da 

capital mineira.
Cinco anos depois, a AMI reúne 325 
mães em Lagoa Santa, Belo Hori-
zonte e Sabará, cidade onde Adria-

ne vive atualmente com o marido e 
com João Pedro, de 10 anos. Ela conta 

que nestes 5 anos, as “Mães que Informam” 
fizeram passeatas, pressionaram escolas, clí-

nicas, hospitais, prefeituras, shopping-centers, 
para que os espaços públicos fossem adequados e 

se tornassem acessíveis para as pessoas com deficiên-
cia. “É uma luta gigante. Sei que o João Pedro não viverá 

neste mundo com acessibilidade, mas penso que se meus 
netos viverem, terá valido a pena”, reflete Adriane. Segundo ela, a 

primeira missão da AMI quando chega uma mãe é cuidar emocional-
mente da nova integrante que procura a entidade. “Primeiro queremos 

que esta mãe não seja destruída emocionalmente. Ela está muito cansada 
e com problemas. O segundo passo é cobrar o atendimento do poder público 

para o filho ou a filha dela. Eles têm todo o direito a ter este atendimento, são 
cidadãos”, reforça Adriane.

Ela prefere definir a AMI, por enquanto, como um “coletivo de mães”. A associa-
ção deverá tirar o CNPJ até o final deste ano. “Nós formalizaremos a associação 
até o final de 2018. Por isto prefiro definir a AMI como um coletivo”, diz Adriane.

MÃES MINEIRAS ACOLHEM E INFORMAM MULHERES COM FILHOS 
COM DEFICIÊNCIA, ATRAVÉS DE ENTIDADE CRIADA EM 2013 NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE/MG, 
QUE JÁ TEM MAIS DE 300 ASSOCIADAS

A S S O C I A Ç Õ E S 
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“Em 2013 nós 
queríamos sair do 
eixo hospitais e clí-
nicas. Queríamos 
aproveitar a nossa 
cidade. Então reuni 
todas as mães com 
crianças com defici-
ência e passamos a 

visitar os parques, fazendo piqueniques, fomos a cinemas, teatros, 
começamos a luta pela acessibilidade. Fomos a Belo Horizonte e 
mais mães se juntaram a nós”, conta Adriane. “O que nós sentimos 
é que não havia lugar para a pessoa com deficiência. Isto mudou 
pouco desde então. Algo que sempre acontece: saio com o João 
Pedro e vamos a um shopping center. Muitas vezes aparece alguma 
pessoa sem deficiência que diz: ‘Mas porque vocês trazem uma 
criança com doença ao shopping?’. Isto é um absurdo, meu filho 
não é doente. Mas ainda acontece esse tipo de situação em pleno 
2018”, diz Adriane.

Segundo ela, a necessidade de conversas e troca de experiências 
e apoio emocional surgiu também a partir do preconceito. “Uma 
mãe que acompanha a outra, quando as duas levam seus filhos 
com deficiência para um passeio, sempre ajuda. Você escuta que 
seu filho é doente e sente muita raiva e tristeza. Aí a outra mãe que 
está ao lado é importante para lembrar a pessoa preconceituosa que 
a criança não é doente, ela é cidadã. Tem o direito de ir e vir, estar 

onde quiser. Por isto eu digo que lutamos pela causa da pessoa 
com deficiência, não só do meu filho, mas de todas as pessoas, 
independente de quem for”.

Lei Brasileira da Inclusão

Adriane comenta que a Lei Brasileira da Inclusão (Lei Nº 13.146/15) 
é “maravilhosa”, mas que ainda “não pegou”. Ela lembra que a 
maioria dos municípios não adaptaram as calçadas, o transporte 
público, o acesso aos edifícios residenciais e comerciais, escolas, 
até mesmo postos de saúde, clínicas e hospitais, para as pessoas 
com deficiência. 

“Acho que mais importante até que a adaptação dos equipamen-
tos físicos é a necessidade de conscientizar as pessoas de que a 
criança com deficiência tem direitos como qualquer outra criança. A 
inclusão escolar no Brasil ainda não ocorre. Muitas escolas públicas 
especiais foram fechadas desde 2015 e o fato é que a maioria das 
escolas públicas comuns não se adaptou”, comenta. “Uma criança 
com deficiência tem o direito de dançar uma quadrilha na Festa 
Junina na escola. Ela tem direito a tantas coisas... falta a escola se 
adaptar para recebê-la”, comenta a mãe e ativista.

A presidente da AMI diz que a prefeitura da capital mineira come-
çou a refazer as calçadas em alguns bairros, adaptando o pavimento 
para as pessoas com deficiência, mas afirma que é pouco. “Belo 
Horizonte e as cidades vizinhas são todas cidades com muitas ladei-
ras. Muito tem que ser feito. Veja: estive em Brasília há alguns anos 
e nem os ônibus estavam adaptados para transportar as pessoas 
com deficiência”, diz.

Adriane comenta que, enquanto a sociedade e o Estado não cum-
prem com a Lei, entidades como a AMI continuarão a informar as mães 
das pessoas com deficiência sobre os seus direitos e levarão informa-
ções para encaminhá-las ao atendimento de entidades. “Continuaremos 
a dar para as mães o caminho para a APAE, Amigos do Autista e tantas 
associações que no Brasil fazem a diferença”, afirma.
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MOBILITY & SHOW SÃO PAULO 
RECEBE QUASE 8 MIL VISITANTES NO 
CAMPO DE MARTE E SE CONSAGRA 
COMO MELHOR EVENTO DO SETOR

S ucesso de público e inovações, a 4ª edição da 
Mobility & Show de São Paulo/SP em 2018, 
aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de setembro, 
no Campo de Marte, no bairro de Santana, 
na zona norte da capital paulista. A feira, re-

alizada desde 2015 e especializada em oferecer veículos 
com isenção de impostos, serviços e equipamentos para 
pessoas com defi ciência, vem crescendo ano a ano e já se 
consagrou como o maior evento automotivo da América 
Latina para pessoas com defi ciência e familiares, além de 
apresentar novidades, produtos e serviços em Tecnologia 
Assistiva, atingindo não só a pessoa com defi ciência e seus 
familiares, mas também idosos e pessoas com qualquer 
difi culdade de locomoção ou mobilidade reduzida.

Em 2018, a Mobility SP recebeu 7.663 visitantes que 
realizaram 2.652 test-drives. No total, 14 marcas de au-
tomóveis participaram da Mobility 2018. Além disto, mais 
de 12 despachantes e empresas de isenção ofereceram 
seus serviços para que os visitantes que tenham o direito 
ao benefício, pudessem comprar seus carros 0Km com  
isenção de impostos. 

Outros destaques foram os expositores que mostraram 
veículos com vários tipos de adaptações – tanto para o 
condutor como também para que pessoas com defi ciên-
cia pudessem ser transportadas - como a Cavenaghi, La 
Macchina e a Italmobility; e houve também parceria com 

empresas de diversos setores da economia que ofereceram 
mais de mil vagas de emprego para o público PcD, com o 
intuito de atender à Lei das Cotas e dar oportunidades no 
mercado de trabalho. Isso também pôde ser feito principal-
mente, através da participação da Catho como expositora, 
além das próprias montadoras de veículos que estavam 
disponibilizando vagas, como a Caoa Chery, por exemplo.

“Eu gostaria de parabenizar esta feira que vem crescen-
do a cada ano. Para quem tem defi ciência, a mobilidade é 
o que mais importa no direito de ir e vir. É importante que 
tenhamos carros modernos e adaptados, que ajudem as 
pessoas a se locomover”, disse Marinalva Cruz, secretária 
adjunta da Secretaria da Pessoa com Defi ciência da Prefei-
tura de São Paulo. 

A abertura da feira contou com a presença do padrinho 
vitalício do evento, o radialista Osmar Santos; o campeão pa-
ralímpico de Natação pelo Brasil, Clodoaldo Silva; do chefe da 
coordenadoria de apoio à pessoa com defi ciência do governo 
de Minas Gerais, Eustáquio de Oliveira, o jornalista e apresen-
tador Roberto Rios, o advogado Ronilson Silva representando 
a Abridef e o despachante Itamar Garcia representando os 
expositores, entre outras autoridades e lideranças do setor 
que prestigiaram o evento. O ex-radialista Osmar Santos, 
cadeirante, expôs seus quadros na feira. Osmar sofreu um 
acidente em 1994 que comprometeu sua mobilidade e desde 
então se dedica à pintura com muito sucesso.

E V E N T O
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“A informação é fundamental para conscientizar a sociedade 
sobre a mobilidade das pessoas com defi ciência. Por isto estou 
aqui em São Paulo e espero vocês para a Mobility & Show em Minas 
Gerais em novembro”, disse Eustáquio de Oliveira. 

A Mobility & Show de São Paulo – a “feira mãe” como é cha-
mada pelos organizadores – teve diversas atrações, como: um 
simulador 5 D; óculos que leem textos e reconhecem rostos para 
pessoas com defi ciência visual ou baixa visão; pistas de test-
-drives com carros adaptados; palestras, esportes, show e bas-
tante informação. “A nossa proposta era ter um evento completo 
com atrações, serviços, oportunidades e tecnologia para oferecer 
melhor qualidade de vida para as pessoas com defi ciências. Os 
objetivos foram plenamente alcançados por nós da organização, 
pelos visitantes e pelos expositores”, disse Rodrigo Rosso, orga-
nizador e promotor da Mobility & Show, editor-chefe da Revista 
Reação e presidente da Associação Brasileira da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (ABRIDEF). 

A Cavenaghi, maior adaptadora de automóveis e equipamentos 
para pessoas com defi ciência do Brasil, mostrou na Mobility de 2018 
o Pegasus, que permite que o cadeirante entre com a cadeira de ro-

das motorizada no próprio carro adaptado e saia dirigindo. “A 
adaptação do Pegasus leva até quatro meses. Fazemos 

o rebaixamento do piso, instalamos um sistema para 
o travamento da cadeira de rodas motorizada, que 

por sua vez é antes adaptada. Instalamos um 

banco automotivo na cadeira. As portas do carro são automatizadas, 
assim como a rampa por onde entra o cadeirante”, informou Débora 
Jacinto, gerente comercial da área automotiva da Cavenaghi. 

Segundo ela, a Cavenaghi realiza em média entre 200 e 300 adap-
tações de automóveis por mês, desde a mais simples até as mais 
complexas. A ofi cina central da Cavenaghi fi ca na capital paulista, 
mas a empresa possui uma fi lial no Rio de Janeiro. “Estamos com 
35 representantes comerciais em vários estados e regiões do Brasil. 
Aceitamos carros de qualquer lugar”, comentou. O Pegasus é feito 
usando como base o Ford Ecosport. 

Entre as montadoras que participaram da Mobility, a Toyota mos-
trou sua versão já adaptada para pessoas com defi ciência do Yaris; 
a Volvo apresentou o SUV XC 40; a Caoa Chery mostrou o Tiggo 2. 
A Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Volkswagen, General Motors, Fiat, 
Jeep, Ford, Honda, Peugeot, Citroën e, entre outras marcas, levaram 
e venderam muitos carros durante feira. “Como em todos os anos, 
muitos negócios são fechados durante o evento e principalmente, 
após a Mobility, depois que a documentação iniciada durante a 
mostra através do atendimento dos despachantes, acaba fi cando 
pronta para que os visitantes possam dar entrada nos seus pedidos 
dos automóveis... é muito gratifi cante ver a satisfação de todos os 
expositores com negócios fechados e outros em andamento, reali-
zados na Mobility, e isso vai desde a documentação, o carro 0Km, 
até adaptações, vendas de cadeiras de rodas e equipamentos de 
vários tipos e para as mais diversas funções que melhoram a qua-



24 REVISTA REAÇÃO24 REVISTA REAÇÃO

lidade de vida dos visitantes. Essa simplicidade e 
objetividade que fazem da Mobility um verdadeiro 
Show a cada ano e sempre com resultados verda-
deiros”, afi rma Rosso. 

A autoescola Javarotti, responsável pela equipe de instruto-
res do test-drive da feira, trouxe ao evento para chamar a atenção 
em seu estande, uma versão luxuosa do Ford Mustang 2018, que 
a montadora americana voltou a importar dos Estados Unidos 
para o Brasil neste ano.

Outra novidade no evento foi a presença da Droga Raia, num 
estande onde especialistas de beleza e profi ssionais de saúde 
atenderam o público visitante com várias atividades. A Linhamove 
também foi um dos destaques, com seu estande sempre cheio 
de pessoas experimentando sua linha completa de cadeiras de 
rodas. Os óculos especiais da ORCAM MyEyes atraíram a atenção 
de toda imprensa paulista e dos visitantes, dando a oportunidade 
para pessoas cegas e com baixa visão reconhecerem rostos ou 
ler um livro. Outro expositor que também chama muita atenção 
todos os anos é a Kit Livre, com os equipamentos que podem ser 
acoplados à uma cadeira de rodas comum, motorizando a cadeira e 
transformando-a num triciclo. Este ano, a novidade fi cou por conta 
da pista de radcross montada pela equipe da Kit Livre, onde visi-

tantes puderam ter uma experiência radical com os equipamentos.
Esse ano, cinco autoescolas especializadas atenderam ao públi-

co visitante informando sobre CNH especial, foram elas: Javarotti, 
DF, Pinheirense, Forte e Guedes. Duas clínicas credenciadas do 
Detran colocaram equipes médicas à disposição para o atendi-
mento gratuito ao público para avaliação da mobilidade, foram: a 
Clínica PcD e a Segunda Geração. Além dos vários despachantes 
e empresas de isenção que compunham a “Ilha das Isenções”.

Pela primeira vez na Mobility & Show, a livraria Queen Books, 
com títulos especializados voltados a vários temas ligados à in-

E V E N T O



clusão, reabilitação, mobilidade, defi ciências, educação e muito 
mais, esteve presente com uma loja montada dentro do evento. A 
praça de alimentação com mais de 10 food-trucks também sempre 
é bastante frequentada e já se tornou uma tradição na Mobility SP 
com uma grande variedade de delícias. Assim como a pista infantil 
de educação no trânsito, apresentada pela equipe da autoescola 
Capra, do Guarujá/SP. Uma quadra esportiva foi montada e recebeu 
dentre outras atrações, a partida de futebol de salão – Síndrome 
de Down – entre Corinthians x Santos, com presença da torcida 
corinthiana Camisa 12. O timão venceu o peixe por 7x4. O audi-
tório recebeu um evento nacional organizado pela Biomob, com 
palestras e workshops sobre diversos temas importantes relativos 
à defi ciência.

“Este ano notamos uma coisa diferente dos outros anos... a feira 
tem 3 dias e muitos dos visitantes foram à Mobility SP mais de um 
dia apenas. Alguns retornaram 2 ou participaram até dos 3 dias, 
fazendo com que tivéssemos uma movimentação enorme pelos 
corredores todos os dias da mostra. Sinal que estão encontrando 
o que procuram e o ambiente está cada vez mais agradável e isso 
é muito importante”, comentou Rodrigo Rosso, que evidenciou o 
fato de a cada ano a feira receber mais visitantes de outros esta-
dos brasileiros. O estacionamento e a entrada como sempre em 
São Paulo foram gratuitos. O transporte gratuito dos visitante feito 
durante todo o evento – da estação Metrô Portuguesa/Tietê até o 
Campo de Marte (ida e volta) – foi feito mais uma vez pelas vans 
adaptadas da Azul Locadora e do Projeto Atende. 

A Mobility & Show 2019 já está programada para acontecer 
em setembro do ano que vem e trará mais uma vez, novidades 
em sua disposição de planta, atrações e novos expositores, 
garante a organização. A mostra, que além de São Paulo/SP 
percorre outras capitais do País, acontecerá ainda este ano em 
Belo Horizonte/MG em fi nal de novembro. Mais informações:  
www.mobiltyshow.com.br ou pelo telefone: 0800-772-6612.
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S E X U A L I D A D E P O R  PA U L A  F E R R A R I

OLHA POR ONDE ANDA !

D iana e Vinicius se co-
nheceram quando 
faziam uma peça 
de teatro na Ofi -
cina dos Menes-

tréis e pouco tempo depois já 
engataram um relacionamento 
de sucesso.

Diana é cadeirante em decor-
rência de uma mielomeningocele, 
tem 38 anos, formada em letras, pós-
-graduada em Libras e educação inclu-
siva e atualmente estuda Braile para en-
tender um pouco mais o “mundo” do Vinicius. 

Vinicius tem 28 anos, é estudante e possui defi ci-
ência visual.

“No começo rolou uma certa ansiedade por não saber 
muito bem como ia ser, por ser ainda desconhecido, mas 
isso foi até legal, essa sensação de desvendar o novo”, 
diz Vinicus. 

A defi ciência e a diferença de idade do casal, segun-
do Diana, em nada atrapalha o relacionamento dos dois. 

“Ele, muitas vezes, é mais maduro 
que eu. A gente se completa. Ele 

me ajuda, eu ajudo ele, acredito 
que isso acontece em todo re-
lacionamento e não só com um 
casal com defi ciência. É exa-
tamente o que pedi a Deus !
Sou outra pessoa depois no nosso 
relacionamento”, afi rma Diana.

Quando o assunto é sexualidade, 
para Diana isso antes era um tabu, 

pois por conta da incontinência urinária, 
surgiam alguns medos e ansiedade. Hoje, 

isso não é mais problema, pois com conversa 
e compreensão, a relação dos dois se fortaleceu e a 

sexualidade é vivida em sua totalidade, como deve ser.
Em 16 de setembro último, Vinicius e Diana fi caram noi-

vos e em breve teremos casório chegando aí !  
“Somos um casal como qualquer outro, brigamos, da-

mos risadas, passamos por situações engraçadas e vamos 
contar tudo isso no nosso canal”, conta o casal.

E se você fi cou curioso em conhecer um pouquinho mais 
desse casal, eles estão iniciando um canal no YOUTUBE: 
Olha por onde anda ! 

No canal, eles contarão um pouco das histórias inu-
sitadas, das curiosidades, acessibilidade e de questões 
referentes ao cotidiano das pessoas com defi ciência.

Termino nossa coluna com essa frase da Diana, que 
resume tudo: “Quando a gente ama, nada é difícil ! Indepen-
dentemente da defi ciência, da orientação sexual, religião, 
vai amar, vai ser feliz !”

Paula Ferrari 
é fi sioterapeuta, especialista em 
reabilitação neurológica. Há 10 anos 
trabalha com a temática da sexualidade 
da pessoa com defi ciência. Modelo 
fotográfi ca da agência Kica de Castro 
Fotografi as. 
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TOYOTA YARIS
HATCH E SEDAN

Mais uma vez em uma parceria entre a 
editora e a fábrica, a Toyota enviou para 
a Revista Reação um modelo Yaris Hatch 
1.3 CVT e um modelo Yaris Sedan 1.5 
CVT - automáticos e fl ex, para realizar-

mos os testes necessários. Para isso, contamos mais uma 
vez com o apoio e parceria da La Macchina, adaptadora 
de veículos com sede na capital paulista, no bairro da Vila 
Mariana, que instalou nos carros uma alavanca de freio e 
acelerador, e um pomo giratório no volante, permitindo que 
pudessem ser submetidos aos testes diretamente com os 
usuários com defi ciência, além de nossa equipe de consul-
tores especializados exclusiva e com mais de 20 anos de 
experiência no tema. 

O Yaris – tanto Sedan quanto o Hatch – tem alguns itens 
interessantes e que dão a ele uma excelente relação custo 
x benefício, além da marca Toyota que já é um “selo” de 
confi ança para o consumidor. Com o Yaris, a Toyota entra de 

VAMOS CONHECER UM POUCO MAIS DO MAIOR 
LANÇAMENTO DA TOYOTA DOS ÚLTIMOS TEMPOS

T E S T- D R I V E  D U P L O 
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vez no segmento de compactos “Premium”, 
visando ampliar ainda mais sua presença no 
Brasil. O modelo já existe fora do Brasil há 
algum tempo.

Os dois possuem motores com bloco e 
cabeçote de alumínio e duplo comando de 
válvulas variável. A distância entre-eixos é de 
2.550 mm – proporcionando maior estabili-
dade e espaço interno para as pernas dos 
ocupantes dos bancos traseiros. O Yaris é 
realmente, em praticamente tudo, um misto 
entre o Corolla – campeão absoluto de ven-
das na categoria e também, campeão na 
preferência do público PcD segundo a pes-
quisa do “carro do ano” da Revista Reação 
em suas últimas edições – e com um pouco 
do Etios. Ele fica no meio, porém, com um 
design e beleza bastante próprios.

Isso tudo já se percebe ao entrar no carro. 
O acabamento é quase todo feito de plástico 
rígido, porém bastante moderno. O painel de 
instrumentos com fundo colorido possui uma 
tela – também colorida – no lado direito, com 
diversas informações, incluindo velocímetro 
digital. O acabamento em preto brilhante 
espalhado por toda a cabine dá um certo 
toque de sofisticação. Ar condicionado digi-
tal, teto solar no modelo top de linha, faróis 
de neblina, rodas de liga leve, frisos laterais, 
lanternas escuras... tudo é muito bem pensa-
do, deixando o Yaris bastante competitivo no 
quesito modernidade, beleza e sofisticação. 
A capacidade do tanque de combustível do 
Yaris é de 45 litros.

Fabricado em Sorocaba/SP, na nova plan-
ta da Toyota, o modelo também possui uma 
versão abaixo de R$ 70 mil, permitindo as 
isenções completas para quem tem direito.

Desempenho, conforto e dirigibilidade

Gostoso de dirigir, confortável e macio, 
o Yaris – tanto o Sedan como também o 
modelo Hatch – apesar de motorizações 
diferentes, apresentam bom desempenho, 
tanto na cidade como na estrada. A posição 
de dirigir é confortável e a visibilidade para 
o motorista é muito boa de qualquer ponto 
do carro. Com um ar que mistura o sóbrio e 
o esportivo, o modelo da Toyota agrada aos 
consumidores mais tradicionais e os mais 
arrojados, correspondendo a todas as ex-
pectativas. 

Seu câmbio automático é CVT, que ofe-
rece mais conforto a quem dirige e segu-
rança, respondendo bem e não deixando 
o motorista sentir as trocas de marcha. Ele 
se adapta bem a qualquer forma de dirigir 
dos mais diversos tipos de motoristas. Tem 
respostas rápidas quando exigido para quem 
gosta de pisar mais fundo e é ao mesmo 
tempo suave, proporcionando uma direção 
agradável para quem conduz de forma mais 
leve. O consumo é razoável – não parece ser 
tão econômico quanto o Etios, por exemplo 
– principalmente quando se usa o Etanol 
e dentro da cidade, mas nada que mereça 
ser chamada a atenção. Para quem usa a 
adaptação – alavanca de freio e acelerador 
– a posição de dirigir é gostosa e o descanso 
de braço do motorista na porta deixa o apoio 
para a condução confortável. 

Ainda falando de design, a frente do Yaris 
tem traços modernos e atraentes, bastante 
harmônicos e com linhas contínuas. Os faróis 
são compridos e se integram à grade dian-
teira. Na lateral eles trazem traços suaves e 
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delicados. Na traseira, os modelos Hatch e Sedan apostam 
em lanternas horizontais que invadem a tampa do porta-
-malas. O Hatch ficou com aparência mais esportiva e 
jovem, já o Sedan, tem um toque de personalidade e 
estilo próprio.

Acessibilidade e espaço interno

A altura do carro em relação ao solo é um dos pontos 
positivos dos modelos da Toyota. Ele parece baixo olhando 
de fora, porém, o banco do motorista fica na altura ideal 
para quem se utiliza de cadeira de rodas e precisa fazer 
a transferência da cadeira para o carro e do carro para a 
cadeira. A transferência é bastante confortável também 
pelo fato do bom ângulo de abertura da porta do motorista, 
permitindo que a cadeira chegue bem perto do carro.

O espaço interno é muito bom. Grande por dentro e do 
tamanho certo por fora, o Sedan e o Hatch atendem muito 
bem, não só ao motorista, mas também aos passageiros. 

A acessibilidade aos comandos de volante e do painel 
pareceu bastante simples. A regulagem de altura do vo-
lante ajuda bastante, bem como o botão de partida sem 
chave – principalmente para quem tem limitações nos 
membros superiores. Vale ainda  ressaltar os comandos 
de acionamento de faróis e tudo que fica também concen-
trado no volante e na região do seu entorno, facilitando 
bastante a acessibilidade dos comandos. O sensor de 
estacionamento – que auxilia e muito a pessoa com defi-
ciência nas manobras mais sensíveis – comandos de rádio 
no volante, direção hidráulica, trio elétrico, ABS, EBD, air 
bag, uma nova central multimídia com tela de 7 polegadas, 
enfim... bem completos. A visibilidade geral é boa e de 
forma geral, a ergonomia é  acertada e a acessibilidade 
boa aos principais comandos, com destaque também para 
os vidros elétricos com comando no descanso de braço 
do motorista e ajustes elétricos dos retrovisores.

Porta-malas: bom no Hatch e maravilhoso no Sedan

Os porta-malas dos dois modelos do Yaris são muito 
bons, mesmo para quem precisa transportar uma cadeira 
de rodas, tanto dobrável em “x” como monobloco. 

No Hatch, a capacidade é de 310 litros, já no Sedan 
são 473 litros, sendo o grande destaque dessa versão. É 
impressionante o espaço do porta-malas do Sedan, capaz 
de levar cadeira de rodas e bagagens, compras, tudo e 
mais um pouco. Com uma boca de porta-malas bem am-
pla, sem obstáculos, e uma tampa com ângulo de abertura 
bastante amplo. Isso tudo facilita a vida de cadeirantes, 
idosos e até dos familiares das pessoas com deficiência 
ou com mobilidades reduzidas em geral. Até mesmo o 
porta-malas do Hatch, mesmo sendo menor, também é 
muito prático e eficiente. Mas para quem precisa mesmo 
de espaço de porta-malas é no Sedan que encontra a 
solução que procura. De qualquer forma, os dois modelos 
atendem muito bem.





BRASILEIRA OSTEOMED 
É DESTAQUE NO MERCADO 
DE PRÓTESES

I N F O R M E  P U B L I C I TÁ R I O

Genuinamente brasileira a Osteomed surgiu para 
atender a demanda de pessoas que necessitam 
de produtos específi cos. Fundada em 1995, 
a empresa é a única fabricante nacional de 
próteses externas de membros inferiores e 

oferece ainda melhor custo benefi cio, uma vez que tem preços 
acessíveis e garante assistência técnica aos seus clientes.

Com todos os produtos registrados na ANVISA, a Osteomed 
conta com equipe qualifi cada formada por especialistas, mestres 
e doutores em diversas áreas, que passam constantemente por 
treinamentos para melhoria dos processos e dos produtos e, 
consequentemente, do atendimento aos clientes. A empresa 
tem ainda com um sistema de intercâmbio técnico-cientifi co 
com médicos cirurgiões e universidades.

Com equipamentos modernos a Osteomed estruturou 
um laboratório exclusivo de Ensaios Mecânicos e Controle 
de Matéria-Prima, além disso a empresa também submete 
seus produtos a testes periódicos de qualidade, bem como a 
matéria prima recebida é analisada antes de abastecer a linha 
de produção dos implantes e instrumentais.

Com as próteses fabricadas em fibra de carbono de 
alta resistência, que oferecem um ótimo suporte para as 
atividades diárias, tanto de esporte quanto lazer. Dentre os 
produtos oferecidos a Osteomed dispõe das linhas: pediátrica, 
infanto-juvenil e adulta. 

ANOS DE MERCADO



ANOS DE MERCADO

Lâminas curvas de alto desempenho  | Único fabricante nacional 
 Preço acessível | Assistência técnica | Produtos registrados na ANVISA

Empresa Certifi cada BPF Empresa Certifi cada BPF 
– ANVISA e ISO 13485

Produtos de qualidade
a serviço da vida
Produtos de qualidade
a serviço da vida

Lâminas curvas de alto desempenho 
 Preço acessível  Preço acessível | | Assistência técnica | Produtos registrados na ANVISAAssistência técnica | Produtos registrados na ANVISA
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CASA ACESSÍVEL É DESTAQUE 
NA MOSTRA LAR CENTER DE 
ARQUITETURA EM SÃO PAULO/SP

E spaço, conforto, ergonomia e boa circulação 
interna. Estas podem ser boas definições para 
a chamada “Casa acessível”, que contou com 
mais de 20 arquitetos e decoradores de in-
teriores de 13 escritórios de arquitetura, a 

maioria paulistanos. A casa foi montada na Mostra Lar 
Center de Arquitetura e Design Universal, que aconteceu 
até 14 de outubro, no Shopping Lar Center, na Zona Norte 
da capital paulista. A curadoria da Casa acessível foi feita 
pelo arquiteto e especialista em acessi-
bilidade Maycon Fogliene, que tra-
balha desde 2012 com a questão 
do uso da tecnologia assistiva na 
arquitetura, seja em residências ou 
ambientes corporativos. 

O resultado pôde ser conferido por 
milhares de pessoas que visitaram a casa 
acessível. Ela foi pensada não apenas para as pessoas 
com deficiência, mas também para os familiares e amigos. 
Os arquitetos e decoradores de interiores criaram espaços 
funcionais, com boa circulação e bem iluminados, com 
toda a tecnologia assistiva disponível no Brasil nos mínimos 

detalhes, com a particularidade que não destoaram – muito 
pelo contrário – do aconchego de um lar.

Maycon Fogliene explica que, a Casa Acessível, que ficou 
durante mais de um mês na praça cultural do Lar Center, teve 
164 m² – uma metragem que corresponderia, atualmente, 
a um apartamento considerado de dimensão média para 
grande em uma cidade como São Paulo. A primeira Casa 
acessível projetada por Fogliene e idealizada pelo jornalista 
Jorge Paulinetti no Lar Center, feita por 16 escritórios de 
arquitetura em 2012, era um pouco maior e tinha 200 m². 

A C E S S I B I L I D A D E



“A questão da acessibilidade das pessoas com deficiência mudou 
muito no Brasil de 2012 para cá. Naquela época, as dificuldades que 
este público encontrava já eram mostradas por novelas na TV, mas 
existiam poucas soluções práticas para o cotidiano. Hoje a situação 
teve uma melhora, tanto do ponto de vista institucional, após a apro-
vação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) recentemente, como pelo 
avanço da indústria assistiva”, comenta o arquiteto. Quase todos 
os móveis, eletrodomésticos e objetos utilizados na Casa foram 
produzidos ou comprados no Brasil, o que significa que, no caso 
dos aparelhos importados, hoje existe uma oferta maior – embora 
cara – de produtos que o consumidor encontra no varejo.

Mesmo os móveis de uso hospitalar, como uma cama Pilati 
Centauro instalada no quarto de solteiro e adaptada pela Cave-
naghi, empresa também da capital, foram dispostos no espaço 
de tal maneira que o visitante da mostra não diria tratar-se de um 
equipamento hospitalar. Em outros ambientes, os arquitetos recor-
reram a adaptações em um trabalho junto à indústria assistiva. Foi 
assim que Maycon desenhou uma banheira especial, de dimensões 
reduzidas, que pode ser usada com conforto por uma pessoa com 
ou sem deficiência.

“Fui contratado para atender à uma pessoa com mobilidade re-
duzida pela Pretty Jet, fabricante de banheiras de acrílico e fibra de 
vidro aqui de São Paulo. A fábrica tinha o projeto da banheira, mas 
ele estava parado há 2 anos porque era necessário mudar o protótipo 
original. Nós fizemos a adaptação e o resultado foi a banheira Afetto, 
que cabe no banheiro de um apartamento pequeno”, diz Maycon.  
A banheira Afetto custa R$ 15 mil, ao passo que uma banheira 
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italiana de dimensões reduzidas, semelhante à fei-
ta pela Pretty Jet, custa atualmente entre R$ 45 mil/ 
R$ 50 mil – a disparada do Euro e do Dólar durante 2018 
fez os preços decolarem também nos móveis e artigos de 
decoração. A manutenção da banheira é fácil, feita por 
encaixes, e todos os produtos são fabricados no Brasil, 
afirma Maycon. 

A banheira conta com ducha manual, alças em inox – 
importantes para cadeirantes e pessoas com mobilidade 
reduzida, porta de acesso com trava de segurança e 
assento com jatos de hidromassagem. 

A banheira é mais um detalhe requintado na Casa – o 
curador optou por instalá-la em um espaço anexo ao 
quarto de casal. Muitos outros detalhes importantes para 
pessoas com deficiência foram incluídos nos móveis e 
objetos. A mesa da sala de jantar, por exemplo, tem 75 
centímetros de altura na base – o suficiente para permitir 
com alguma folga que um cadeirante desloque a cadeira 
de rodas até o móvel para comer, beber ou conversar. No 
banheiro, barras laterais foram instaladas nos dois lados 
do sanitário – uma das barras é móvel com trava. Existem 
barras de proteção e deslocamento na pia e no Box – que 
não deve ser de vidro, mas de cortina. O box também 
tem um assento, onde quem for tomar uma ducha pode 
descansar sentado enquanto sente a água escorrer pela 
cabeça ou pelas costas – a depender da postura.

Na cozinha e na área de serviço, todos os móveis e 
eletrodomésticos também foram planejados para ser-
vir pessoas com e sem deficiência. A máquina de lavar 
roupas tem a porta de entrada na frente e não em cima, 
enquanto os armários, mais baixos, abrem com facilidade 
a um toque de mão – inclusive com uma bandeja embutida 
que conta com a água e a vasilha de refeições para um 
animal doméstico.

Também foram montados dois ambientes que simulam 
garagens nos corredores do Shopping Lar Center. As gara-
gens contaram com dois carros da Chevrolet, uma Spin e 
uma Trailblazer. A Spin foi adaptada pela Cavenaghi para 
o transporte do cadeirante na própria cadeira de rodas e 
também no assento do passageiro, enquanto o TrailBlazer 
foi adaptada com o Auto Lift – sistema que dá o acesso, a 
partir de um guincho no porta malas, a cadeiras de rodas 
motorizadas de até 100 Kg para dentro do veículo.

“A proposta do design universal é esta, já usada 
amplamente nos Estados Unidos e nos países europeus: 
o cadeirante se sente à vontade na casa, nós também 
nos sentimos. É possível fazer uma casa acessível que 
seja confortável para todos”, comenta Maycon, que 

também é diretor de acessibilidade da 
Associação de Design do Estado 

de São Paulo (ADESP). Ricardo 
Afonso, diretor-superintendente 
do Shopping Lar Center, destacou 
que o evento é uma maneira im-
portante de divulgar os princípios 

do design universal. 

A C E S S I B I L I D A D E
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TEA

S er mãe de autista é fácil ! Difícil é viver num país 
onde não existem políticas públicas voltadas 
para eles. Difícil é aceitar que o meu filho Ga-
briel, com 19 anos, poderia ter se desenvolvi-
do muito mais e que apesar de fazer terapias 

desde os 2 anos e meio, todas particulares, não consegue 
nem escrever seu nome. No Rio de Janeiro, não existe ne-
nhum tratamento para os portadores de TEA - Transtorno 
do Espectro Autista. 

Ouvi o relato de uma mãe, numa audiência pública na 
ALERJ – Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que 
aproveitava o benefício RIOCARD para ficar passeando de 
ônibus com o seu filho autista severo de 30 e poucos anos. 
Me doeu muito a sua fala: abdicou de tudo para cuidar do 
seu filho, até mesmo de viver... O pai foi embora, não tem 
ninguém para ajudar, nunca existiu uma escola especial ou 
regular, do estado ou município, com uma carga horária que 
ela pudesse deixá-lo para ir trabalhar. Eles sobrevivem com 
o LOAS que seu filho recebe ! 

Há 5 anos, meu filho faz terapias às terças e quintas na 
clínica Qualidy Vida, em Volta Redonda/RJ. São 126 Kms 
para ir e 126 Kms para voltar ! Sem falar que passamos pela 
linha amarela e linha vermelha que, eventualmente, fecham 
com tiroteios ! É lá também que funciona o SEMEIA - Sítio 
Escola Municipal Espaço Integrado do Autista, primeira 
escola da América Latina com ensino especializado para 

autistas, onde realizam mais de 20 atividades adaptadas. Lá 
eles frequentam academia de ginástica, fazem atividades na 
quadra de esportes, participam de passeios sociais como 
idas a supermercados, mostram talento e criatividade numa 
oficina de artes e ainda contam com uma cozinha modelo 
e uma horta. 

O meu sonho sempre foi sair para trabalhar e deixar meu 
filho na escola. Mesmo estando fora das salas de aulas desde 
os 10 anos, ainda mantenho essa expectativa e acredito que 
querer é poder. Que Volta Redonda/RJ seja um modelo a ser 
seguido por todas as cidades do Brasil !

Andréa Bussade de Oliveira
é jornalista e mãe da Rafaela de 26 anos e
do Gabriel de 19, com autismo.

E-mail: andrea.bussade.oliveira@gmail.com
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DE CARA NOVA !

E strutura de primeiro mundo. 
Essa é defi nição para a Otto-
bock Clinical Services do Rio 
de Janeiro/RJ, localizada no 
bairro de Botafogo, na zona sul 

carioca. Depois de uma obra de reestrutura-
ção, a unidade foi reinaugurada neste mês, 
reunindo clientes, parceiros e colaborado-
res numa solenidade que brindou o novo 
espaço.

De acordo com Ricardo Oliveira, diretor 
geral da Ottobock Brasil, o novo espaço, 
com 400 m², está distribuído em três anda-
res, oferecendo não só conforto, mas toda 
a infraestrutura para a reabilitação de seus 
clientes. A Clínica passa a ter um ginásio 
de reabilitação, ofi cina para confecção das 
soluções ortopédicas com equipamentos de 
última geração e auditório para educação 
continuada, treinamento dos profi ssionais 
médicos e equipes de reabilitação multipro-
fi ssional. “Tudo foi cuidadosamente pensado 
para aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa 
atuação na capital fl uminense. Sem dúvida 
as novas instalações estão entre as mais 
bem estruturadas e modernas do Brasil”, 
ressalta o diretor.

Com quase 20 anos de atuação na cidade, 
a Clínica já atendeu mais de 3,5 mil pessoas 
e, com as novas instalações, potencializará 
o atendimento, oferecendo as melhores con-
dições para a reabilitação.

Presente no evento, o medalhista olím-
pico Lars Grael conhece bem o espaço, já 
que passou pela metodologia aplicada pelo 
Centro de Reabilitação do Grupo e hoje utiliza 

OTTOBOCK CLINICAL SERVICES MODERNIZA UNIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ

A C O N T E C E N D O

um joelho Genium X3 que possui resistência 
à água e corrosão, uma combinação única 
de alta tecnologia, funcionalidade e uso in-
tuitivo. “Posso afi rmar que conto com o que 
há de melhor para o meu caso, pois uma 
das principais características desse Centro 
é a personalização do atendimento”, disse.

Para Túlio Fuzato, que teve as duas per-
nas amputadas depois de um acidente no 
Metrô do Rio, fazer parte do grupo de clientes 
do espaço foi determinante para a vida dele. 
“Fiquei muito mal e cheguei a pensar que não 
conseguiria retomar a minha rotina. O acom-
panhamento que tive desde a identifi cação 
do que eu precisaria, passando pela adap-
tação, chegando até a independência nos 
movimentos e locomoção foram excepcio-
nais. Posso afi rmar que eles transformaram 
a minha vida”, se emociona o músico que 
hoje com duas próteses toca a sua bateria 
normalmente.

A unidade já está em pleno funcionamento, 
contando com uma equipe multidisciplinar 
altamente qualifi cada, entre técnicos ortopé-
dicos, fi sioterapeutas e terapeutas. O Gru-
po possui outras 3 unidades localizadas em 
Curitiba/PR, Porto Alegre/RS e São Paulo/SP.
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PROFISSIONAL COM DEFICIÊNCIA JÁ É VISTO 
COMO DIFERENCIADO NO MERCADO 

O s mais de 45 mi-
lhões de brasileiros 
que têm alguma de-
fi ciência passaram a 
ser vistos pelas em-

presas como consumidores. Este é 
um ponto importante que aumentou a 
procura por pessoas com defi ciência 
para trabalhar em várias grandes e 
médias empresas e até em algumas 
pequenas. As empresas querem co-
nhecer quem é o consumidor pes-
soa com defi ciência e por isto ter um 

funcionário PcD as ajuda nas suas 
estratégias comerciais e de ma-

rketing. A avaliação é de Ricar-
do Morais, gerente sênior da 
Catho, plataforma que apro-
xima empresas e trabalhado-

res. A Catho trabalha desde 
os anos 1980 na colocação profi ssional no Brasil. 

“A Catho auxilia as empresas a 
encontrarem os melhores profi s-
sionais, com ou sem defi ciência. 
Sabemos que hoje muitas empre-
sas buscam pessoas com defi ci-
ência por causa da Lei das Cotas. 
Sabemos que a Lei impulsionou 
a procura pelo profi ssional com 
defi ciência, mas o principal é que 

ela deu impulso ao profi ssional diferenciado. E o que é 
este profi ssional, atualmente ? É um profi ssional que está 
antenado às necessidades do consumidor com defi ciência. 
Constatamos isso a partir do tamanho do mercado bra-
sileiro de mais de 45 milhões de pessoas desse público 
específi co”, diz Morais.

Segundo ele, essa visão é mais comum nas grandes e 
médias empresas – obrigadas pela lei a contratarem um 
porcentual de funcionários das minorias, entre as quais 
estão as pessoas com defi ciência, mas já se espalha para 
algumas pequenas empresas que têm preocupações so-
cioeconômicas mais amplas. Estas pequenas empresas 
não são obrigadas a cumprir as cotas segundo a Lei, mas 
enxergam o profi ssional com defi ciência como um poten-
cial funcionário diferenciado, que as ajudarão a vender ou 
a atender a este público específi co.

Morais conta que, atualmente, o cadastro da Catho 
tem 100 mil profi ssionais com defi ciência, dos quais 20 
mil são isentos de pagamento para oferecer seu trabalho 

no portal – eles apresentaram laudos comprovando que 
têm a defi ciência e por isso foram dispensados de pagar 
a anuidade pela Catho. Já do lado das empresas, elas 
costumam pagar para acessar o banco de dados dos 
profi ssionais que estão na Catho. 

“Fazemos um trabalho social com os profi ssionais com 
defi ciência que não têm laudo (atestando a defi ciência). 
Orientamos em quais órgãos do governo esses profi ssionais 
podem obter o laudo, que é muito importante não apenas 
na hora de conseguir um emprego formal, mas para a 
retirada de vários documentos que facilitam o cotidiano 
das pessoas com defi ciência”, diz. No portal da Catho foi 
montada uma coluna, onde as pessoas obtém essas infor-
mações, bem como várias outras relativas ao público com 
defi ciência, como por exemplo, quais são as adaptações 
físicas necessárias nas empresas para o trabalhador e os 
consumidores com defi ciência.

“Os prédios novos, construídos na última década, já 
têm a acessibilidade total. A adaptação é necessária nos 
prédios mais antigos. O interessante é que o formato das 
construções e da tecnologia nos últimos 10 anos já é 
inclusivo, isto se nota muito nas capitais, como em São 
Paulo”, comenta Morais. 

O gerente da Catho lembra que o treinamento e a atua-
lização profi ssional constantes são muito mais importantes 
na empregabilidade para os profi ssionais com ou sem defi -
ciência. “O que fará um profi ssional ser selecionado para um 
emprego não é ter uma defi ciência ou não. É ele ser diferen-
ciado nos conhecimentos que o mercado pede”, observa.

E M P R E G A B I L I D A D E
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RAIADROGASIL EMPREGA 1.300 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A RaiaDrogasil (RD), maior rede 
de farmácias do Brasil e da 
América Latina, possui atual-
mente 1.300 pessoas com de-
fi ciência trabalhando nas lojas 

das bandeiras Droga Raia e Drogasil, bem 
como em centros de distribuição e escritó-
rios. A inserção da pessoa com defi ciência 
nas empresas da RD ocorre através do Pro-
grama Lado a Lado, lançado no formato atual 
após a fusão entre as duas redes varejistas 
de farmácias. As duas redes de farmácias já 
possuíam programas para inserção de pes-
soas com defi ciência no mercado de trabalho 
antes da fusão.

“Atualmente a RD tem mais de 1.700 uni-
dades por 22 Estados brasileiros. O Progra-

ma Lado a Lado prevê a contratação 
de pessoas com defi ciência em 
todos os Estados onde estamos 
presente”, conta Patrícia Vas-
concelos Giacomo, diretora de 
desenvolvimento organizacional 
da RD. Segundo ela, para participar 
do programa Lado a Lado, as pessoas 
com defi ciência podem entregar currículos 
em qualquer farmácia da Droga Raia ou da 
Drogasil, ou enviá-lo diretamente por e-mail 
para o endereço: ladoalado@rd.com.br. 

Após a seleção, caso a pessoa que soli-
cita um trabalho seja aprovada, ela passa-
rá por um treinamento na empresa. “Todas 
as pessoas são convidadas a participar de 
uma integração para conhecer a empresa 
e a cultura da RD, além de participar de 

treinamentos relacionados ao cargo e a 
função que elas ocuparão”, explica 

Patrícia. Segundo ela, existe um 
cálculo de que em mais de 100 

anos de história, cerca de 
3.700 pessoas 

A MAIOR REDE DE FARMÁCIAS DO BRASIL E DA 
AMÉRICA LATINA TEM PROGRAMA PARA INSERÇÃO 
DE PCD NO MERCADO DE TRABALHO

T R A B A L H O

com defi ciência trabalharam nas farmácias 
das redes Droga Raia e Drogasil – a Droga 
Raia foi fundada em 1905 em Araraquara/SP, 
enquanto a Drogasil nasceu em 1935 com 

uma farmácia na Rua José Bonifácio, no 
centro da capital paulista. 

“O programa Lado a Lado 
foi criado e ampliado para 
garantir oportunidades para 
pessoas com qualquer tipo de 
defi ciência. Porque mais que 

uma empresa melhor, quere-
mos construir uma sociedade 

mais justa para todos”, diz Patrí-
cia. De acordo com ela, a fi losofi a da RD 
sempre foi integrar pessoas com defi ciência 
na empresa, bem antes da aprovação da 
Lei das Cotas e do Estatuto da Pessoa com 
Defi ciência (LBI 2015). “Nós entendemos 
que uma equipe diversa contribui para a ino-
vação e para os resultados da companhia. 
Consideramos que o respeito às diferenças é 
fundamental para construir relações de con-
fi ança e reconhecemos nosso papel como 
empregadores de larga escala”, afi rma.

OS MELHORES PREÇOS DO BRASIL,
PARA CLIENTES ESPECIAIS.

Condição válida para clientes PCD: 1. New QQ catálogo Smile, manual ano/modelo 2018/2019, valor R$ 22.240,46 à vista. 2.TIGGO2 AUTOMÁTICO 1.5 catálogo LOOK, ano/modelo 2018/2019, valor 
de fábrica a partir de R$ 48.650,67 à vista. Condições válidas para cores sólidas. Consulte outras condições e valores para cores e pintura metálica - não correspondente ao preço informado. a) 
ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE IPI: possui isenção para pessoas com deficiência “PCD” no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS “IPI”, previsto na Lei nº 8.989/1995, artigo 
1º, inciso IV, alterada pela lei nº 10.690/2003, desde que comprovem os termos da concessão do benefício previstos nos §1º e §2º do artigo 1º da Lei 8.989/1995, alterada pela Lei nº 10.690/2003, 
com vigência prorrogada até 31/12/2021 pela Lei nº 13.146/2015. O prazo de validade para autorização de compra dos veículos com isenção será de 270 dias (duzentos e setenta), contados a 
partir do deferimento do pedido de isenção pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. b) ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE ICMS: os preços exclusivos para venda de veículos 
destinados às pessoas com deficiência “PCD” para o mês de outubro/2018. O modelo possui o benefício fiscal no recolhimento do IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS “IPI” previsto na Lei 
nº 8.989/1995 e a isenção no recolhimento do IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “ICMS”, previsto no Convênio ICMS nº 
38/12, de 30/3/12, com os efeitos prorrogados até 30/4/2019, por força do Convênio CONFAZ/ICMS nº 127/2017 de 29/9/2017. Para concessão dos benefícios indicados acima, o veículo automotor 
deverá ser destinado aos portadores de deficiência física, visual, mental ou autista, incluídos os tributos incidentes, cujo valor não exceda e não supere o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais), conforme previsão no Convênio ICMS nº 52/09. Custo do frete incluso. As condições podem ser alteradas a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte outras versões, cores e itens nas 
Concessionárias Autorizadas D21 Motors. Preço válido para os veículos adquiridos conforme política vigente para Pessoa Com Deficiência (PCD), mediante elegibilidade da Receita Federal e da 
Fazenda Estadual. Desconto exclusivo para aquisição de veículos por meio do canal de Vendas Diretas através de faturamento direto da Montadora. Este desconto não é cumulativo com outras 
ações vigentes. c) Garantia: New QQ - 3 anos de garantia, em vigor a partir da data de emissão da Nota Fiscal e tem duração de 3 anos para veículo - consulte condições. TIGGO2 - 5 anos de garantia, 
em vigor a partir da data de emissão da Nota Fiscal e tem duração de 3 anos para veículo completo e 2 anos para motor e câmbio - consulte condições. Ofertas válidas até 31/10/2018 exclusiva 
na rede Concessionárias Autorizadas D21 Motors, consulte condições nas concessionárias autorizadas. Imagens meramente ilustrativas. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br

R$22.240,46
A PARTIR DE

À VISTA 

condição exclusiva para clientes pcd. consulte.

NEW QQ FLEX.

R$48.650,67
A PARTIR DE

À VISTA 

condição exclusiva para clientes pcd. consulte.

SAC: 0800 772 4379
C A O A C H E R Y . C O M . B R
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• Encosto reclinável em até 170º, 
ajustáveis por pistão + apoio de cabeça

• Apoio de pernas, eleváveis em até 180º, 
ajustáveis por pistão

AVD RECLINÁVEL

Fortes, alta capacidade de carga entre tantas inovações 
que já vem com o ressentimento do concorrente de série!

Novos lançamentos em Lift de transferência e 
cadeira de rodas motorizada dobrável com baterias.

• Assento e encosto com tiras 
tensoras ajustáveis

• Protetor de roupas incorporado 
ao apoio de braços

• Capacidade até 180 kg.
• Exclusivo sistema abertura dos pés com 

sistema elétrico

LIFT ELEV 180

• Apoio de braços 
escamoteáveis

• Apoio de pés giratórios e 
removíveis

AVD

• Base rígida no assento
• Peso total aprox. 12kg

STAR LITE

• Centro de gravidade e ângulo do garfo 
dianteiro ajustáveis

• Barra do punho mais elevada para transporte 
por terceiros

MINI K

• Encosto e assento anatômico, com capa 
removível

• Apoio de cabeça e pés com ajuste de altura e 
profundidade

CONFORMA TILT RECLINÁVEL

• Pneus especiais para uso sob a areia
• Desmontável para transporte

IPANEMA

• Encosto postural de série
• Fechamento da cadeira sem a 

necessidade de remoção das baterias

E5 MOTORIZADA

• Encosto reclinável em até 170º, ajustáveis 
por pistão + apoio de cabeça

• Apoio de pernas, eleváveis em até 180º, 
ajustáveis por pistão

E3 RECLINÁVEL MOTORIZADA

K3

Este produto superou 
com êxito os ensaios 

de resistências 
e durabilidade 

conforme a norma 
ISO 7176-8.

• Rodas traseiras 24” com aro 
de impulsão

• Apoios de braços e pés, 
removíveis

H1

Cadeiras de rodas padronizadas

Opções em
estoque

Assistência
técnica

Atendimento
domiciliar

Vendas pela 
internet

Produtos sob 
medida

Adequações 
posturais

• Novo sistema de garfo 
dianteiro

• Encosto postural anatômico 
de série

M3

Região Oeste Paulista
Tupã-SP

Região da Serra Gaúcha
Barão-RS

R. General Lecor, 548
Ipiranga - 04213 020

(11) 2215-3960
www.casaortopedica.com.br

São Paulo-SP

R. Frei Caneca, 63
Bonfi m - 31210 530

(31) 3291-4457 
www.lumenequipamentos.com.br

Belo Horizonte-MG Sorocaba-SP

R. Almirante Barroso, 198
Centro - 18040 280

(15) 3321-9231
www.lojaortopedica.com.br

Rio de Janeiro-RJ

R. Augusto de Vasconcelos, 99
LJ 01 - Campo Grande

23050 340
(21) 2415-2340

FERLUMAR

R. Blumenau, 178
Salas 04 a 06 - Centro 

89204 250 - (47) 3422-0235
www.sanvillesul.com.br

Joinville-SC Região Norte Capixaba
Aracruz-ES

R. Professor Lobo, 220
Centro - 29190 000 

 (27) 3256-4290
www.shoptess.com.br

R. Cons. Oscar R. Alves, 1213
VL Mendonça
16015 030 

(18) 3621-9801

Araçatuba-SP

R. Raposo Tavares, 1099
Pilarzinho - 82100 452

(41) 3338-2015
www.hnadaptacoes.com.br

Curitiba-PR Botucatu-SP Porto Alegre-RSVila Velha-ES

R. Marechal Floriano, 173
Centro - 90010 970 

(51) 3212-4603
www.ortoponto.com.br

Goiânia-GO

Av. Nerópolis, 2760
St. Gentil Meireles

74575 390
(62) 3945-4322

FISIO CADEIRAS DE RODAS

AL. Manchester, 403
VL Inglesa - 17603 660 

 (14) 3441-7544
          RTL cadeiras de rodas

R. Tancredo de A. Neves, 371 
Sala 01 - Centro - 95730 000

 (51) 99994-3779
       ortopediasul

R. Curuzu, 591
Centro - 18600 060 

(14) 3815-2101
       joviam ortopedia

Av. América, 438, Loja 02
Cristóvão C. - 29106 490

(27) 3534-7203
     ofi cina ortopedica oliveira
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• Apoio de pernas, eleváveis em até 180º, 
ajustáveis por pistão

E3 RECLINÁVEL MOTORIZADA

K3

Este produto superou 
com êxito os ensaios 

de resistências 
e durabilidade 

conforme a norma 
ISO 7176-8.

• Rodas traseiras 24” com aro 
de impulsão

• Apoios de braços e pés, 
removíveis

H1

Cadeiras de rodas padronizadas

Opções em
estoque

Assistência
técnica

Atendimento
domiciliar

Vendas pela 
internet

Produtos sob 
medida

Adequações 
posturais

• Novo sistema de garfo 
dianteiro

• Encosto postural anatômico 
de série

M3

Região Oeste Paulista
Tupã-SP

Região da Serra Gaúcha
Barão-RS

R. General Lecor, 548
Ipiranga - 04213 020

(11) 2215-3960
www.casaortopedica.com.br

São Paulo-SP

R. Frei Caneca, 63
Bonfi m - 31210 530

(31) 3291-4457 
www.lumenequipamentos.com.br

Belo Horizonte-MG Sorocaba-SP

R. Almirante Barroso, 198
Centro - 18040 280

(15) 3321-9231
www.lojaortopedica.com.br

Rio de Janeiro-RJ

R. Augusto de Vasconcelos, 99
LJ 01 - Campo Grande

23050 340
(21) 2415-2340

FERLUMAR

R. Blumenau, 178
Salas 04 a 06 - Centro 

89204 250 - (47) 3422-0235
www.sanvillesul.com.br

Joinville-SC Região Norte Capixaba
Aracruz-ES

R. Professor Lobo, 220
Centro - 29190 000 

 (27) 3256-4290
www.shoptess.com.br

R. Cons. Oscar R. Alves, 1213
VL Mendonça
16015 030 

(18) 3621-9801

Araçatuba-SP

R. Raposo Tavares, 1099
Pilarzinho - 82100 452

(41) 3338-2015
www.hnadaptacoes.com.br

Curitiba-PR Botucatu-SP Porto Alegre-RSVila Velha-ES

R. Marechal Floriano, 173
Centro - 90010 970 

(51) 3212-4603
www.ortoponto.com.br

Goiânia-GO

Av. Nerópolis, 2760
St. Gentil Meireles

74575 390
(62) 3945-4322

FISIO CADEIRAS DE RODAS

AL. Manchester, 403
VL Inglesa - 17603 660 

 (14) 3441-7544
          RTL cadeiras de rodas

R. Tancredo de A. Neves, 371 
Sala 01 - Centro - 95730 000

 (51) 99994-3779
       ortopediasul

R. Curuzu, 591
Centro - 18600 060 

(14) 3815-2101
       joviam ortopedia

Av. América, 438, Loja 02
Cristóvão C. - 29106 490

(27) 3534-7203
     ofi cina ortopedica oliveira



N O TA S

EPOPEIA IGNORADA

Depois de mais de 30 anos de sua primeira edição, que se esgotou rapidamente 
ainda na década de 1980, o livro “Epopeia Ignorada” do autor Otto Marques da 
Silva, 87 anos, está de volta e agora numa edição especial limitada com 2 volumes, 
totalmente revisada e atualizada.

“Apesar de ter sido lançado na década de 80, o livro é sucesso até hoje e dis-
putado a preço de ouro nos sites de busca pela internet. Chegamos a encontrar 
exemplares da época, usados, vendidos por mais de R$ 800”, comenta Rodrigo 
Rosso, proprietário da C&G12 Editora, responsável pela publicação da nova edi-
ção atualizada do livro. “Essa nova edição escrita e revisada pelo mesmo autor 
da primeira, mesmo com uma quantidade pequena de livros à disposição, permite 
o acesso das pessoas interessadas no livro a um preço também promocional e 
infi nitamente mais barato, apenas R$ 150, e por 2 vo-
lumes. Lembrando que a obra foi atualizada até os dias 
de hoje. Uma oportunidade fantástica !”, afi rma Rosso.

Otto Marques da Silva também é autor de outros 
livros com a temática da pessoa com defi ciência e rea-
bilitação, que estão sendo revisados para serem relan-
çados pela editora C&G12 – a mesma da Revista Reação 
– e outros títulos novos e inéditos também vem por aí. 
“Estou muito animado com essa possibilidade de, após 
30 anos, voltar e revisar minhas obras antigas e publicá-
-las novamente, além de publicar títulos novos que já 
estavam escritos e outros que estão em fi nalização. A 
possibilidade de levar todo meu conhecimento adquirido 
em décadas atuando com pessoas com defi ciência me 
deixa muito feliz”, comenta Otto, o autor. O livro “Epopeia 
Ignorada” não está à venda em livrarias, somente na 
própria editora ou com o autor. Para adquirir o livro, os 
interessados devem ligar para: 0800-772-6612 ou pelo 
site: www.crfaster.com.br 

LIVRO MAIS FAMOSO SOBRE PCD ESTÁ DE VOLTA 

DEPOIS DE 30 ANOS ESGOTADO !

Otto Marques da Silva ao lado de sua esposa
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PROGRAMA SUPERAR DEVERÁ 
TER MAIS DOIS NÚCLEOS NA 
CAPITAL MINEIRA

Criado em 1994, o programa Superar é um dos mais antigos de Minas 
Gerais e do Brasil inteiro para que as pessoas com deficiência pra-
tiquem esportes e tenham acesso a Educação Física de qualidade.  
O superar atende qualquer pessoa com idade superior a 6 anos e não é vol-
tado apenas a crianças e adolescentes. “Eu brinco que podemos 

atender alunos de até 99 anos”, diz o professor Marcelo de Melo Mendes, 
coordenador do Superar e gerente de Programas Esportivos para Pessoas 
com Deficiência da Secretaria de Esporte e Lazer de Belo Horizonte/MG. 

Atualmente o Superar oferece 14 modalidades es-
portivas e de lazer, atendendo a 940 alunos com todos 
os tipos de deficiência. As atividades são realizadas em  
8 núcleos. Para 2019, o professor Marcelo diz que a meta é aten-
der a 1.100 pessoas e abrir mais 2 núcleos na capital mineira – o 
programa é da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG.

“O esporte proporciona às pessoas com deficiência o direito de realizar os seus 
desejos, produzir e superar os limites impostos por eles e pela sociedade”, comenta 
o professor. Segundo ele, a prática esportiva garante o lazer e auxilia no desenvolvi-
mento físico, motor e social. “O esporte auxilia em todos os sentidos nas condições 
psicossociais”. 

Atualmente, o Superar contra com 10 professores de Educação Física, 29 
estagiários e uma médica, todos especializados na prática esportiva para as pessoas com 
deficiência. O programa é aberto a todas as pessoas, de qualquer idade e com qualquer 
tipo de deficiência. O coordenador diz que professores de Educação Física já foram es-
pecializados no treinamento de pessoas com deficiência pelo Superar.

“O atendimento das pessoas com deficiência significa muito mais do que a simples partici-
pação delas nos esportes. Significa capacitar recursos humanos, estabelecer a devida 
acessibilidade e garantir um atendimento inclusivo em sua plenitude, sem qualquer 
preconceito e motivando uma ação continuada, pautada em uma atitude positiva que 
evidencie as potencialidades de cada indivíduo e não as suas limitações”, diz Marcelo. 

“Nós atendemos a pessoas com todas as categorias de deficiência: física, 
visual, auditiva, intelectual, autismo e múltipla. Digo que o principal reconheci-
mento que o Superar obteve nestes anos todos é o reconhecimento do poder 
público e a consolidação de uma política pública”, afirma o professor Marcelo.

Os esportes e modalidades de lazer oferecidas, são: atletismo, basquetebol, 
bocha paralímpica, bocha regular, dança, futsal, goalball, judô, parataekowndo, 
natação, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol sentado e percussão. 

Questionado sobre se houve um avanço na acessibilidade das pessoas com 
deficiência ao esporte e ao lazer nos últimos anos, principalmente após a LBI - Lei 

Brasileira de Inclusão (Nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência), o professor 
Marcelo afirma que ocorreram avanços, mas que existem ressalvas. 

“A minha resposta é sim e não. Sim porque a questão está tendo mais mídia que an-
tigamente. Não, porque muitos profissionais, de uma maneira geral, não estão sabendo 
trabalhar com as pessoas com deficiência na educação regular, fora do sistema de ensino 
especial. Esta é uma realidade. As crianças e adolescentes com deficiência, de um modo 
geral, não têm feito Educação Física”, comenta.  

E D U C A Ç Ã O
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DIRCEU MARTINS PIO

Verificar nos locais se existe acessibilidade para o 
cadeirante e passar a exigir dos donos dos estabele-
cimentos que adaptem corretamente equipamentos 
e ambientes. Esta é a luta do jornalista Dirceu Martins 
Pio, de 70 anos, que em 2013 sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) e teve o lado direito do seu corpo para-
lisado. O AVC foi um divisor de águas na vida do jornalista. Ele 
sobreviveu ao acidente, mas tornou-se cadeirante, e começou en-
tão, um longo processo de fisioterapia e recuperação. Hábitos da 
vida passada, como dirigir, foram abandonados; o jornalista deixou 
de fumar e beber e passou a tomar cuidado com a alimentação. 

“A perda dos movimentos do meu braço direito foi a conse-
quência mais visível do meu AVC. O braço estava aqui, mas eu 
não o sentia. Fiquei 4 anos sem sentir o meu braço direito. Acho 
que este é o aspecto mais estranho de sofrer um AVC e se tornar 
uma pessoa com deficiência: você perde a noção clara de como 
você mesmo era antes”, conta Pio. Após anos de fisioterapia, o 
jornalista está recuperando os movimentos do braço direito e 
também já consegue ficar em pé sozinho, além de caminhar com 
a ajuda de um andador. 

No final de 2017, Pio fez uma viagem para o Sul do Brasil com 
a esposa Susana, de carro. Eles vivem em uma aprazível casa na 
linda cidade de Vinhedo/SP, perto de Jundiaí, no interior paulista. 
O jornalista, que morou 20 anos em Curitiba/PR e viajou bastante 
por Santa Catarina, queria visitar novamente a praia de Imbituba/
SC, onde teve uma casa de veraneio vendida após o AVC. Ele 
não quis viajar de avião porque o aeroporto mais próximo de 
Imbituba, o da capital Florianópolis/SC, fica a 90 Km do balneário 
e o deslocamento por carro dependeria do horário do voo, o que 
seria complicado por causa da época do ano – a BR-101 fica 
congestionada em determinados horários. 

Ao percorrer os 820 Km entre Vinhedo/SP e Imbituba/SC, 
Pio pôde sentir na carne como falta acessibilidade em quase 
todas as instalações nas cidades e rodovias brasileiras: postos 
de combustíveis, restaurantes, banheiros e até mesmo hotéis 
não têm ambientes adaptados para pessoas com deficiência e 
quando possuem, por vezes, a adaptação foi feita fora das normas 
técnicas, o que representa na prática mais esforço e sofrimento 
para o cliente.

“Existe um círculo vicioso na sociedade brasileira. A impressão 
geral é que não existem pessoas com algum tipo de necessidade 
especial ou deficiência no nosso país. Por quê ? Porque muitas 
vezes as pessoas com deficiência, já sabendo das dificuldades 
que encontrarão para se locomover, ficam em casa. Vou te dar um 
exemplo: Campinas/SP é uma cidade com 1 milhão de habitantes, 
dos quais 250 mil são pessoas com deficiência. Aos poucos, as 
empresas estão descobrindo que existe mercado para o público 

A JORNADA DE UM JORNALISTA E CADEIRANTE QUE 
SOFREU AVC PELAS ESTRADAS E CIDADES DO BRASIL

L I Ç Ã O  D A  V I D A
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PcD. Mas aí o problema é o atendimento. Você entra em um posto 
de combustíveis e quase todos têm banheiro com acessibilidade, 
mas muitos não têm equipamentos como as barras instaladas nas 
paredes ou nos toaletes onde ficam os sanitários”, explica Pio.

Em uma viagem entre o interior paulista e o litoral catarinense, 
que nos cálculos do jornalista significou mais de mil quilômetros 
rodados de carro, foram encontrados apenas dois postos de com-
bustíveis com banheiros corretamente adaptados para o público 
PcD, em Barra Velha/SC. “Os dois postos são da Rede Sinuelo. 
Esses caras do Sinuelo sabem o que é acessibilidade”, conta Pio. 
O jornalista lembra que, na ida e na volta, ele e a esposa pararam 
em Curitiba/PR para descansar e dormir. “O primeiro hotel onde 
ficamos na ida, de uma grande rede francesa em São José dos 
Pinhais/PR, é um horror. Escolhi um quarto supostamente adaptado 
para cadeirante para ficar mais confortável. Eles não sabem o que 
é acessibilidade, todos os equipamentos, como barras laterais, 
estavam instalados de maneira errada”, diz. O estresse fez com 
que o jornalista passasse a noite na própria cadeira de rodas – o 
hotel não tinha uma. Na volta, eles optaram por outro hotel, dentro 
de Curitiba, onde o espaço é amplo, mas não existiam equipa-
mentos. “Não tinha barras nas paredes. Você vai ao banheiro e 
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encontra mais dificuldades: tinha o trilho do 
box que impedia a passagem da cadeira de 
rodas e pode derrubar uma pessoa que esteja 
recomeçando a andar”, conta.

O jornalista ressalta outro desconheci-
mento dos donos dos estabelecimentos, cuja 
solução seria simples: os banheiros adapta-
dos. “A maioria tem a barra do lado direito. O 
Posto Sinuelo resolveu isto de uma maneira 
inteligente: colocou uma barra horizontal na 
frente do vaso sanitário. Outra questão é que 
alguns estabelecimentos colocam o banheiro 
para a PcD dentro do banheiro masculino ou 
do feminino. Não pode. Precisa ser separado 
do masculino e do feminino, muitas vezes o 
acompanhante que ajudará o cadeirante a ir 
ao banheiro é do outro sexo”, lembra.

Pio diz que em Imbituba/SC as férias foram 
boas – ele recomeçou aos poucos a ficar em 
pé e conseguiu caminhar muito devagar – mas 
lamenta que não exista nenhum acesso para 
cadeirantes às praias e lagoas do balneário. Por isto, não conseguiu 
tomar banho de mar ou de lagoa em nenhum dia, o que não deixou de 
ser uma frustração para alguém que não ia a uma praia há cinco anos.

O AVC e o blog

Após sofrer o AVC e começar a recuperação em 2013, Pio teve uma 
ideia: contar sua experiência do AVC e a batalha diária da fisioterapia 
em um blog, que passou a ter pelo menos um texto semanal do jor-
nalista, no qual ele também relembra histórias de reportagens escritas 
ao longo de mais de 40 anos de carreira – ele trabalhou nos jornais: O 
Estado de São Paulo e Gazeta Mercantil, e também na Agência Estado. 

“Seis meses após o AVC, tive uma consulta com uma médica do 
Hospital Albert Einstein na capital paulista. Ela me indicou para a fisiote-
rapia o Lucy Montoro, que é uma rede de hospitais públicos no Estado 
de São Paulo, do governo, que funciona muito bem. Foi esta médica 
quem me explicou que a fisioterapia na rede Lucy Montoro estava até 
mais avançada na época que nos hospitais particulares e que meu AVC 
era raro. Porque normalmente os AVCs paralisam o lado esquerdo das 
pessoas atingidas, o meu paralisou o lado direito”, explica.

Na primeira internação no Hospital Lucy Montoro, de 90 dias, 
Pio conversou com uma psicóloga e ela lhe incentivou a montar o 
blog. Surgiu então em 2014 o blog “O Sobrevivente” – Relatos de um 
jornalista que escapou de uma hecatombe neurológica, mais conhe-
cida como AVC. O blog já conta com mais de 250 postagens de Pio, 
muitas delas comentando fatos da política e da economia brasileiras. 
“A psicóloga me incentivou a voltar a escrever porque isto também 
ajuda na memória, que é prejudicada pelo AVC. O blog então é um 
espaço para falar sobre as pessoas com deficiência, contar histórias de 
antigas reportagens, trocar opiniões com os leitores sobre a situação 
política e econômica do Brasil”, reflete Pio.

E histórias o jornalista tem muitas. Em 1983, quando já morava no 
Paraná, ele visitou as Sete Quedas, em Guaíra/PR, que naquele ano 
foram alagadas para a formação do Lago de Itaipu, pouco antes da 
inauguração da hidrelétrica de Itaipu, que então era a maior do mundo. 

Pio e o fotógrafo Carlos Ruggi, que trabalhavam 
para o jornal O Estado de S. Paulo, foram navegar 
no Rio Paraná e conferir como estava a formação 
do lago – as Sete Quedas desapareceram com o 
represamento. “Naquele local após Guaíra o rio 
Paraná tem 24 Km de largura. Alugamos o barco de 
um pescador, Luís, que foi conosco visitar uma das 
várias ilhas que existiam antes das sete corredeiras 
e cachoeiras, isto pouco após raiar o dia. Imaginem 
que naqueles dias já haviam estreitado o caudal do 
rio perto das cachoeiras de 350 para 150 metros 
por causa da represa. Por isto os peixes não con-
seguiam mais subir o Paraná, só o cascudo, que 
era a fonte de renda dos pescadores. Fomos contar 
esta história. Luís nos levou até uma ilha perto das 
cachoeiras, o barulho das águas era forte e a cor-
renteza imensa. Após duas horas decidimos voltar 
a Guaíra. Na ilha eu recolhi um mamão, que passou 
em um tronco na água. Subimos no barco, Luis deu 
a partida e 100 metros rio acima, o motor do barco 
quebrou. Luís jogou o gancho (âncora) nas pedras 

e ficamos ali várias horas, ele montou e desmontou o carburador do 
motor seis vezes ! Aquele mamão salvou nossas vidas. Fazia um calor 
infernal. Primeiro comemos a fruta – já passava do meio-dia. Depois 
usamos as conchas da casca do mamão para recolher e beber a água 
do rio”, lembra Pio.

O jornalista lembra que às 3 horas da tarde o motor finalmente 
deu a partida e eles conseguiram subir o rio até Guaíra. Pio conta que 
aquela vez no rio Paraná foi a primeira que sentiu a morte se aproximar. 
Quando teve o AVC, mais de 30 anos depois, a sensação foi diferente. 
“Escrevi uma crônica em meu blog em que acho que a morte é como 
se alguém desligasse uma chave elétrica. Tudo se apaga. Foi assim 
durante a cirurgia em que sofri o AVC. Não me lembro de nada. Não 
tenho memória da cirurgia e do AVC, ela só voltou quando estava na 
UTI dois dias após o AVC”, conta.

“Oba, achei o meu braço”

O jornalista diz que atualmente escreve um livro em que conta 
como foi sua recuperação das sequelas do AVC, inclusive com a 
recente recuperação dos movimentos do braço direito. “O livro vai se 
chamar ‘Oba, achei o meu braço’. Porque isso é muito estranho, repito. 
Quando você passa a ter a deficiência, perde o referencial de como 
era fisicamente antes. Isto a fisioterapia – e minha fisioterapeuta – me 
lembraram: eu redescobri como o braço direito é importante na marcha 
e no processo de caminhar novamente”, conta.

Outro objetivo de Pio é transformar a cidade de Jundiaí/SP na “Capital 
Brasileira da Acessibilidade”. Esta ideia ele teve após conversar com a 
então deputada federal Mara Gabrilli, que ele já conhecia muitos anos 
antes de sofrer o AVC. Pio diz que os municípios é que deveriam ter a mis-
são de implantar no país inteiro as adaptações exigidas pelo Estatuto da 
Pessoa com Deficiência – LBI – do qual Gabrilli foi relatora em Brasília/DF.

“Nós precisamos transformar o município na entidade que conscien-
tiza, certifica e fiscaliza os equipamentos urbanos. Esta é uma proposta 
para o Brasil inteiro. Eu vou mais além e sugiro que a Acessibilidade 
vire uma disciplina nos ensinos básico, médio e universitário”, comenta. 

L I Ç Ã O  D A  V I D A
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MOBILITY & SHOW LEVA INOVAÇÕES 
A BELO HORIZONTE/MG

Belo Horizonte, a linda capital mineira, se pre-
para para receber em novembro de 2018, pela 
primeira vez, a Mobility & Show, maior feira de 
automóveis, serviços e Tecnologia Assistiva 
para as pessoas com deficiência do Brasil. 

Após ser sucesso de público e test-drives no Rio de Janeiro/
RJ, Recife/PE e em São Paulo/SP, a Mobility desembarca 
em BH com as novidades em mobilidade e acessibilidade 
para todos, sob o nome de Mobility Minas !

O evento ocorre nos dias 23, 24 e 25 de novembro - 
MOBILITY & SHOW MINAS 2018 – Exposição de Automó-
veis, Veículos e Adaptações, Equipamentos e Serviços para 
Pessoas com Deficiência e Familiares, Idosos e Pessoas 
com Mobilidade Reduzida e Sequelas Motoras – no Minas 
Shopping, um dos mais tradicionais shoppings de Belo Hori-
zonte/MG, e reúne muitas novidades, incluindo simulador 5D, 
óculos que leem textos para pessoas com deficiência visuais 

PÚBLICO PODE CONFERIR 
NOVIDADES DO SETOR 
AUTOMOTIVO E DA 
TECNOLOGIA ASSISTIVA NA 
MOBILITY MINAS 
QUE OCORRERÁ NO 
MINAS SHOPPING, 
NA CAPITAL MINEIRA

M AT É R I A  D E  C A PA
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ou baixa visão e reconhecem até rostos e isenção de impostos para 
compra de carros 0 KM. A entrada e o atendimento são gratuitos 
aos visitantes. “Reunimos as mais modernas tecnologias disponíveis 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
mobilidade reduzida e dos seus familiares. Essa preocupação está 
presente em lançamentos que contribuem para a mobilidade e 
inclusão de mais de 46 milhões de cidadãos brasileiros com algum 
tipo de deficiência. Sem dizer que essas pessoas também têm isen-
ção de impostos para compra de automóveis 0 Km e muitas vezes 
desconhecem a legislação e os seus direitos. A função do evento 
é justamente informar e empoderar as pessoas com deficiência e 
todos que tem esse direito”, explica Rodrigo Rosso, idealizador e 
realizador da MOBILITY MINAS.

A MOBILITY & SHOW 2018 em Minas Gerais reunirá mais de uma 
dezena de marcas de automóveis, além de adaptadores de veículos, 
despachantes, autoescolas, 
seguradoras, bancos com 
linhas de crédito e de finan-
ciamento, plataforma/ele-
vadores e rampas, triciclos, 
cadeiras de rodas manuais 
e motorizadas, próteses e 
órteses, e muito mais.  Os 
visitantes poderão fazer test-
-drive em mais de 30 mode-
los de veículos adaptados, 
com instrutores treinados, e 
participar de uma série de 
atividades, incluindo apre-
sentações e oficinas artísti-
cas, atividades esportivas e 
radicais, musicais, palestras 
e outras. Tudo isso com in-
fraestrutura totalmente aces-
sível, incluindo banheiros, 
rampas e pisos táteis. “Pen-
samos em tudo para oferecer 
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um pacote completo de atrações e facilidades para pessoas com 
deficiência e seus familiares, reforçando o seu direito à isenção de 
impostos na compra do carro 0 Km –  um em cada dois brasileiros 
tem direito à isenção de impostos e não sabe disso. Em Minas Gerais, 
são mais de 5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência 
e com direito à isenção. No evento, os visitantes terão todas as 
informações sobre os benefícios e orientação de como obtê-los de 
forma gratuita”, afirma Rodrigo Rosso. 

A mobilidade urbana avançou muito em Belo Horizonte/MG e 
tanto Prefeitura da cidade, quanto o governo do Estado de Minas 
Gerais, trabalham para transformar a infraestrutura urbana cada vez 
mais acessível para todos. Atualmente, segundo dados do BHTrans, 
dos 3.138 ônibus que atendem o transporte público da capital mi-
neira apenas 46 não são adaptados para o transporte das pessoas 
com deficiência. 

Com a inauguração da Cidade Administrativa pelo governo do 
Estado em 2010, todas as secretarias de governo estaduais foram 
transferidas ao longo dos últimos anos para os novos prédios, que 
ficam no bairro de Serra Verde, Zona Norte de Belo Horizonte/MG. 
Os edifícios já foram construídos prevendo a acessibilidade para os 
funcionários e os cidadãos que buscam os serviços no complexo 
administrativo. 

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), a Cidade 
Administrativa tem pelo menos 2 % das vagas dos estacionamentos 
reservados para pessoas com deficiência e uma vaga sempre fica 
próxima a cada rampa e elevador. As rampas próximas às vagas e às 
entradas de todos os prédios têm inclinação de 8,33 %, corrimões 
de ambos os lados e patamares do início ao final das rampas.

Nem toda a Cidade Administrativa está acessível. Ainda falta 
instalar marcação com piso tátil para pessoas com deficiência 
visual ou visão reduzida, diz Kátia Ferraz Ferreira, coordenadora 
da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva, da Subsecretaria estadual 

M AT É R I A  D E  C A PA

de Ciência, Tecnologia e Inovação. Kátia elogia melhorias que foram 
feitas nas reformas dos estádios de futebol do Mineirão e Indepen-
dência – embora ressalte que no caso do Mineirão, não existe local 
próximo para o embarque e o desembarque de cadeirantes. Ela elogia 
o Mercado Central de Belo Horizonte e recomenda a visita ao local, 
um dos maiores mercados municipais do Brasil. “O Mercado Central 
é um dos lugares mais maravilhosos da capital dos mineiros, reco-
mendo muito a visita. Temos boa circulação, banheiros acessíveis e 
elevadores para todos os pisos”, diz. 

“A frota de ônibus de BH está sendo renovada com a substituição 
de ônibus antigos por veículos com plataforma elevatória (elevador) 
e ar-condicionado”, diz Maurício Lopes Figueiredo, conselheiro do 
Conped-MG. Ele explicou que além do transporte coletivo, está em 
curso uma intervenção da Prefeitura em algumas regiões da cidade, 
como na Praça da Liberdade, um dos pontos turísticos, que está 
sendo readequado para se tornar acessível. Figueiredo diz que 
por enquanto as intervenções começaram no centro e na região 
centro-sul da capital mineira. Elas envolvem a construção de novas 
calçadas e em alguns cruzamentos, a instalação de avisos sonoros 
para pessoas com deficiência auditiva ou audição reduzida. O rebai-
xamento das guias das calçadas, como em qualquer outro município 
brasileiro, é da responsabilidade do munícipe. “A renovação da 
frota de ônibus em Belo Horizonte foi muito associada à execução 
das obras para a implantação do sistema Move na capital e alguns 

dos 34 municípios da Região Metropolitana”, diz  
Katia Ferraz Ferreira. O Move é um sistema 

de ônibus articulados que circulam por faixas 
exclusivas em várias das principais avenidas 
de BH e de algumas cidades vizinhas. O sis-
tema foi inaugurado em 2014 e atualmente é 
operado por mais de 700 ônibus, que circulam 

em 23 Km e atendem a 500 mil passageiros 
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Minas Gerais saiu na 
frente também no que 
diz respeito às eleições 
para governo do estado. 
Pela primeira vez na his-
tória do País, foi em MG 
que uma mulher com 
deficiência saiu candi-
data ao cargo de vice-

-governadora. A modelo, designer e publicitária Adriana Buzelin 
(PV) – que também é a madrinha da Mobility & Show Minas – foi 
candidata a vice na chapa que tinha Adalclever Lopes (MDB) 
concorrendo como governador. Eles não ganharam a eleição 
para o governo mineiro, mas deram um exemplo sem prece-
dentes ao Brasil no que diz respeito à inclusão, com propostas 
concretas sobre acessibilidade em sua plataforma de governo. 
Parabéns Minas Gerais !

SERVIÇO MOBILITY MINAS 2018
Data: 23 a 25 de novembro 
Horário: 11h às 20h – sexta e sábado /  11h às 18h - domingo
Local: Minas Shopping 
Av. Cristiano Machado, 4000 – Bairro União - Belo Horizonte/MG
INFORMAÇÕES: 0800-772-6612
Mais informações: www.mobilityshow.com.br

por dia. A gestora do transporte coletivo por ônibus na 
capital mineira é a BHTrans, empresa municipal que 
fiscaliza o sistema. A implantação do sistema Move 
melhorou o transporte público de Belo Horizonte, que 
possui apenas uma linha de metrô, com 29 Km – ela 
transporta 210 mil passageiros por dia.

O governo do Estado de Minas Gerais reabrirá a central de 
Libras – Língua Brasileira de Sinais, que terá intérpretes e atenderá 
ao público falante da língua, formado majoritariamente por pessoas 
com deficiência auditiva ou audição reduzida. A informação é de 

Eustáquio José de Oliveira, coordenador da Coor-
denadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa 
com Deficiência (CAADE), da Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. 

Ele informou à Reação que serão abertas mais duas 
centrais de Libras, uma em Juiz de Fora/MG e outra em 

Uberlândia/MG – a data para a abertura depende de conversas com 
os dois municípios. 

“O governo de Minas retomará as atividades da Central de Libras a partir 
de 5 de novembro; estão sendo feitos os ajustes para a sua divulgação 
através das redes sociais e o seu devido funcionamento”, diz Thiago Ma-
cedo, tradutor e intérprete de Libras. “Com isso haverá mais agilidade no 
atendimento aos usuários e um acompanhamento próximo das demandas 
solicitadas através das redes sociais, skype e e-mail”, explica Macedo. 

O fato é que na opinião dos especialistas a acessibilidade avançou 
muito em Belo Horizonte, embora ainda exista muito por fazer. “O 
conselho dos direitos da pessoa com deficiência é muito atuante 
em Belo Horizonte, tanto da parte do governo como da sociedade 
civil. A política da educação é referência na área de inclusão, com 
vários processos pedagógicos e várias reuniões de formação para 
familiares e equipes técnicas”, diz o professor Marcelo de Melo Men-
des, gerente de Paradesporto da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de Belo Horizonte.

SAINDO NA FRENTE NAS ELEIÇÕES 2018



Possuímos uma linha completa de 

cadeiras de rodas, na qual não medimos 

esforços para transmitir total segurança 

e conforto aos nossos clientes. Para 

isso, seguimos rigorosamente todas as 

etapas e processos de certificação de 

conformidade compulsória INMETRO e 

ANVISA, e isso nos capacita e nos traz 

total segurança para oferecermos nossos 

produtos como referência em qualidade e 

segurança no mercado de mobilidade.

B4A
Estrutura de alumínio;

12 rolamentos blindados;

B20A
Estrutura de alumínio;

Rodas traseiras de 20” 

removíveis;

MA3 MINI
Liga de alumínio;

Apoio de braços de série;

Fechamento em X;

MA3E
Estrutura de alumínio;

Pedais bipartidos e removíveis;

Capacidade 120 kg

MA3
Liga de alumínio;

Totalmente ajustável;

Apoio de braços tubular de série;

Caster dianteiro soft rool de série;

A VIDA É FEITA DE CAMINHOS E NÓS PERCORREMOS ELES COM VOCÊS



B4A
Estrutura de alumínio;

12 rolamentos blindados;

MA3R
Liga de alumínio;

Encosto reclinável;

Pedais eleváveis;

Capacidade 120 kg

MA3S
Liga de alumínio;

Vários opcionais;

Capacidade 120 kg

TPR
Estrutura de alumínio;

Assento e encosto conformados;

Cinto torácico de série

 Múltiplos ajustes;

B20A
Estrutura de alumínio;

Rodas traseiras de 20” 

removíveis;

MB4
Estrutura monobloco de alumínio;

Apoio de braços de série;

Pedal com regulagem de altura e ângulo;

Opcional de encosto rígido;

Peso da cadeira 13kg

Capacidade 120 kg

A VIDA É FEITA DE CAMINHOS E NÓS PERCORREMOS ELES COM VOCÊS

TEMOS TODA LINHA DE CADEIRAS DE RODAS 
PARA ATENDER SUS E LICITAÇÕES

ortomobil@ortomobil.com.br | (54) 3462 6733

www.ortomobil.com.br
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O P I N I Ã O P O R  A D R I A N A  B U Z E L I N

EM TEMPOS DE 
ÓDIO E RANCOR

E ngana-se em acreditar que a política nada 
tem a ver com as pessoas com deficiência 
e é por acreditar nisso que muitas pessoas 
que têm algum tipo de deficiência, sabendo 
das dificuldades de acessibilidade que se 

enfrenta para exercer o direito de serem cidadãos, deixam 
de irem às urnas e participar das eleições, deixando assim 
de escolher um representante que os defenda, aceitando, 
por omissão e por não querer sair de sua “zona de con-
forto” – que nada tem de confortável – eleger políticos 
que desconhecem as reais demandas da classe e suas 
necessidades.

Somos 46 milhões de pessoas com algum tipo de 
deficiência no Brasil carentes de políticas públicas e 
necessitando de gestores que os represente para colocar 
em prática leis que já foram implantadas em nossa defe-
sa, porém nunca exercidas. A prova disso é que mesmo 
com a LBI – Lei Brasileira da Inclusão – com tantas leis 

que nos beneficiam está engavetada em muitas gavetas de 
muitos governos dos estados brasileiros.

Foi pensando nisto e nestes 3 milhões de pessoas com al-
gum tipo de deficiência em Minas Gerais, estado onde moro, 
que aceitei em 2016 me candidatar como vereadora através 
do município de Belo Horizonte/MG e agora em 2018 aceitei 
concorrer as eleições como candidata a vice-governadora 
ao lado de Adalclever Lopes em Minas Gerais, desistindo 
de concorrer como deputada federal, cargo que eu já esta-
ria disputando. Foi pensando nisso que aceitei encarar de 
peito aberto e com muita coragem, aceitei por acreditar nas 
causas que defendo, aceitei por nunca fugir a luta e aceitei 
por entender que é necessário defender sempre a verdade 
com fidelidade e lealdade acima de tudo. Com a certeza 
de que fizemos uma campanha limpa, diferenciada e com 
propostas nobres abordando temas jamais mencionados por 
candidatos ao governo de Minas, encarei, ao lado dele, esta 
belíssima jornada, com muita esperança e gratidão, tendo 
a oportunidade de apresentar propostas reais e humanas.

A meu ver não houve perdas pelo fato de não irmos para 
o segundo turno, mas muitos ganhos, até porque nossa 
campanha foi pioneira em Minas, tanto no aspecto de abor-
dar a necessidade das pessoas com deficiência, retirando 
a máscara da invisibilidade, levando propostas reais para 
população, como por ser a primeira mulher com deficiência a 
concorrer ao cargo de vice-governadora em MG e de mostrar 
a importância de não ser uma vice “decorativa”, mas uma 
vice-governadora com voz e poder de ação e isto é uma 

Adriana Buzelin 
é Secretária Estadual da Mulher do Estado de 
Minas Gerais do Partido Verde. Modelo do casting 
da Agência Kica de Castro. Fundadora e editora 
chefe da Revista Digital Tendência Inclusiva, 
primeira mergulhadora tetraplégica registrada 
pela HSA no estado de Minas Gerais. Luta pela 
inclusão social, pelas mulheres e pela diversidade 
e madrinha da Mobility MG.
www.tendenciainclusiva.com.br 
www.adrianabuzelin.com.br
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grande conquista. Inovamos e fomos propositivos, fomos fi eis a 
nossos ideais, não fi zemos conchavos e não deixamos de lado em 
momento algum nossa verdade. Acreditamos em tudo que falamos, 
uma campanha limpa com planos de governo voltados também para 
pessoas com defi ciência na saúde, na educação, no mercado de 
trabalho e na mobilidade urbana.

Infelizmente, em tempos de ódio e de muito medo, os eleitores 
não escolheram representantes legítimos, mas siglas partidárias que 
nada sabem a respeito da nossa causa, movidas pelo medo de serem 
representadas por partidos políticos que estão sendo rejeitadas por 
conta de tanta corrupção no Brasil. Certamente o resultado seria 
diferente se tivesse existido união da nossa classe, sem vaidades e 
sem disputa por poder, certamente o resultado seria melhor se as 
pessoas não estivem amedrontadas e não tiro a razão devido ao 
quadro caótico em que o país se encontra e, com certeza, eu, junto 
ao governador de Minas Gerais, o primeiro candidato a governador 
que abraçou nossa causa, teríamos agregado um novo valor político 
no meu estado não tendo medo do retrocesso que poderá acontecer. 

Como diz um pensador chinês: Uma viagem de mil milhas começa 
com um passo. Este passo foi dado e muitos outros virão. A semente 
foi plantada e muitos frutos virão. Desejando fortemente que seja 
seguido por outros representantes políticos de todo Brasil o exemplo 
deste pioneirismo em Minas. A evolução é necessária e as leis estão 
aí para serem cumpridas por gestores empenhados e competentes. 
O retrocesso deve ser repudiado sempre, afi nal são anos de luta para 
termos visibilidade mesmo que ainda tão pequena. A luta continua 
sem ódio e sem rancor, mas com amor e esperança !

PARALISIA CEREBRAL E 
ENSINO SUPERIOR:
DESAFIOS CONSTANTES, 
MAS UMA REALIDADE 
POSSÍVEL !

Quando falamos de inclusão de aluno com coorde-
nação motora grave que não oraliza, perguntas do 
tipo “Como ele vai estudar ?” logo aparecem na 
cabeça das pessoas.

Mesmo tendo garantida a comunicação alter-
nativa, cursar o nível superior signifi ca enfrentar diariamente os 
desafi os.

A experiência de Marina Oliveira, 22 anos, mostra o quanto 
ainda as instituições de ensino superior não estão preparadas para 
receber um aluno com paralisia cerebral. Marina é cadeirante e não 
oraliza. Mora em Tatuí/SP, tem uma pasta de comunicação e usa a 
tecnologia assistiva para poder usar o computador. Formada em 
Tecnologia em Gestão Empresarial pela FATEC de Tatuí, conta as 
difi culdades enfrentadas: “A FATEC ofereceu uma auxiliar para me 
ajudar, mas ela faltava muito e não tinha outra. Passei por vários 
constrangimentos porque as pessoas não acreditavam no que eu 
falava. Tivemos que procurar o Ministério Público. Mesmo com 
todo preconceito, não desisti, me formei e, decidi fazer mais um 
curso, o de Tecnologia em Gestão da Informação !” 

Juliano Augusto, 22 anos, que mora em Itatiba/SP, teve experiên-
cias mais positivas. “Estou na faculdade há 5 anos. Cursei um ano 
de Tecnologia em Jogos Digitais no SENAC Santo Amaro e fui super 
bem recebido, tinha muita acessibilidade e eles contrataram um 
cuidador para mim em 15 dias. Os alunos de designer até fi zeram 
um suporte para o joystick que eu usava para mexer no notebook. 
Além da faculdade ser longe de minha casa, não estava gostando 
muito do curso e mudei para FACCAMP (Faculdade de Campo 
Limpo Paulista) para cursar Rádio/TV/Internet. Tenho também um 
acompanhante disponibilizado pela faculdade que me pega no 
carro, monta o notebook, transcreve as respostas das provas para 
a folha do professor, além de conversarmos sobre tudo”.

Percebemos que nada é fácil quando se trata de sonhos de uma 
pessoa com paralisia cerebral, mas nunca deixaremos de correr 
atrás para realizá-los !

M A I S  E F I C I E N T E
P O R  S A M A R A  D E L  M O N T E

Samara Del Monte 
é jornalista, idealizadora da Revista 
Mais Efi ciente, 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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M Ã E P O R  C Y N T H I A  P R ATA  A B I - H A B I B

É PRECISO PERMITIR À 
CRIANÇA SER CRIANÇA

O utubro, mês das crianças. Instituída pe-
las Nações Unidas, a comemoração tem 
como objetivo chamar atenção para os 
problemas relacionados. Observamos di-
versas promoções espalhadas realçando 

um reluzente universo infantil. Pimpolhos das mais variadas 
classes recebendo os mais variados presentes. Brinquedos, 
jogos eletrônicos, tênis bacana, roupas legais. Nenhum, no 
entanto, representa a essência do dia a dia, principalmente 
quando falamos de uma criança com deficiência.

No mês das crianças, a criança com deficiência continua 
no seu universo invisível, mergulhada em suas terapias e 
suas dificuldades. Apesar das inúmeras políticas públicas 
e discussões em prol, a sociedade continua sem enxergar 

a realidade que se desenha. Criança com deficiência tam-
bém ganha presentes na data especial, mas brinca sozinha. 
Dá muito trabalho convidar, cuidar, exercitar a imaginação, 
passear, incluir. Mais simples é ignorar ou afirmar que “são 
desígnios de Deus”. Aproveitam para endeusar, chamar de 
anjo, de herói, de guerreiro. E de criança, quem chama ?

A Lei Brasileira de Inclusão afirma que “a pessoa com 
deficiência tem direito a cultura, ao esporte, ao lazer em 
igualdade de oportunidade com as demais pessoas” (Art.42). 
Uma pessoa querida, precisando resolver assuntos em um 
centro comercial, deixou o filho autista sob o encargo de um 
espaço lúdico infantil, desses contratados por hora. A infor-
mação para os pais é o serviço era destinado às crianças de 
5 a 10 anos. Menores poderiam brincar no ambiente desde 
que estivessem sob a supervisão constante do responsável. 
O garoto, no caso, tinha 6 anos. Segundo a lei e as normas 
do estabelecimento ele estaria apto a brincar sem deman-
dar a presença da mãe. Avisados sobre o TEA, porém, se 
recusaram permanecer com a criança desacompanhada. 
Questionada, a profissional alegou que não estavam pre-
parados para isso.

É fácil incluir com ideias, posts nas mídias sociais e frases 
de efeito. Difícil é reconhecer situações em que você é o 
agente do preconceito.

O que toda criança quer ser afinal ? Criança !

Cynthia Prata Abi-Habib 
é advogada, Pós Graduada em Direito 
Educacional. Mãe de autista de alto 
funcionamento é uma das fundadoras da AsaTea 
- MG (Associação da Síndrome de Asperger no 
Transtorno do Espectro do Autismo de Minas 
Gerais) e luta pela inclusão do jovem autista 
de alto funcionamento no ensino superior/
profissionalizante e no mercado de trabalho 
através de ações de conscientização e eventos
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NOTIFICAÇÃO DOS NASCIMENTOS DE BEBÊS 
COM SÍNDROME DE DOWN NO BRASIL

M ilhões de bebês nascem anualmente no Bra-
sil. Só em 2016, dado mais recente divulga-
do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), foram 2,9 milhões de nas-
cimentos no país. Mas, desse total, quantos 

têm Síndrome de Down (SD) ? Não sabemos. Não existem 
estatísticas consistentes no país. E por que isso acontece ? 
Por falta de notificação. 

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), 
do DATASUS, tem por objetivo reunir informações relativas aos 
nascimentos ocorridos no Brasil. Todo nascimento deve ser 
notificado ao Ministério da Saúde através da Declaração de 
Nascidos Vivos (DNV). O documento padrão é de uso obriga-
tório em todo território nacional e regulamentado pela Lei Nº 
12.662 de 05 de junho de 2012 (alterada pela Lei Nº13. 685 de 

25 de junho de 2018, que estabelece a notificação compulsória 
de malformações congênitas). Esse documento é preenchido 
na maternidade pelo pediatra e tem duas funções: garantir o 
registro do bebê e compor os dados do SINASC. Por isso, uma 
via é entregue aos pais e outra é encaminhada pela maternidade 
ao Ministério da Saúde, que vai alimentar o banco estatístico 
do sistema de informações. 

Dados levantados pelo Instituto Primeiro Olhar, da Paraíba, 
constataram que as informações referentes ao nascimento de 
pessoas com Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21), 
não condizem com a realidade no país. Segundo a instituição, 
o Ministério da Saúde dava conta do nascimento de apenas 14 
crianças com Síndrome de Down na Paraíba, em 2016. Mas, a 
instituição, que acolhe familiares de bebês com SD, teve acesso 
a 24 casos no mesmo ano. 

Ou seja, os nascimentos das pessoas com Síndrome de 
Down parecem não estar sendo descritos de forma habitual 
na Declaração de Nascidos Vivos (DNV). Mesmo havendo uma 
orientação da legislação vigente nesse sentido. 

A partir da informação sobre a subnotificação, o Movimento 
Down lançou, com apoio de várias instituições espalhadas pelo 
Brasil, a campanha Notificar Importa. Ela tem dois objetivos 
principais. Um deles é conscientizar as famílias sobre a impor-
tância de fazer a retificação dos dados junto à Ouvidoria do 
SUS, fazendo constar o nascimento da criança com Síndrome 

S Í N D R O M E  D E  D O W NP O R  K E L E Y D E  O L I V E I R A  A R Ê D E S  S O A R E S

Keley de Oliveira Arêdes Soares 
Gestora do Minas Down;
Pós-Graduada em Abordagem 
Interdisciplinar em Síndrome de 
Down;
Professora de matemática;
Pós-graduada em Educação 
Matemática
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S Í N D R O M E  D E  D O W N

de Down. Essa solicitação não força a emissão de nova DNV, nem 
de uma nova Certidão de Nascimento. Ela servirá apenas como 
referência estatística para o DATASUS.

 O outro objetivo da campanha é informar aos profissionais de 
saúde atuantes nas maternidades sobre a importância de notificar, 
através da DNV, o nascimento do bebê com Síndrome de Down. 
O manual de Instrução para o preenchimento da declaração dos 
nascimentos (presente no site   http://www.saude.ms.gov.br) e a Lei 
Nº13. 685 de 25 de junho de 2018 determinam que as anomalias ou 
malformações congênitas observadas através de avaliação clínica 
sejam descritas na DNV. Os sinais fenotípicos da SD devem ser 
relatados pelo profissional, seguidos do CID: Q90.9 (Síndrome de 
Down não especificada). 

O desconhecimento dos dados estatísticos reais dificulta o 
planejamento de políticas públicas que atendam verdadeiramente 
as demandas nos âmbitos de educação, saúde, assistência social, 
lazer, cultura, acessibilidade e, também, a garantia de direitos para 
estas pessoas.

Para a sociedade e para o Estado as pessoas com deficiência 
ainda são invisíveis. Apesar da existência de leis que contemplem 
este seguimento, a aplicabilidade das mesmas ainda é muito pre-
cária. Torná-las visíveis é uma luta diária. E alimentar o banco de 
dados governamental com números próximos ao real, através da 
notificação do nascimento de pessoas com deficiência na DNV, 
implica em dar elementos numéricos sobre a existência destas 
pessoas ao poder público. Assim, podemos exigir, com base em 
dados reais, o planejamento de políticas públicas adequadas. 

Mais informações: www.movimentodown.com.br ou  
www.minasdown.com.br



LISTA DOS 
RESPONSÁVEIS 
PELA 
CAMPANHA EM 
CADA ESTADO

#. Acre - Roberta Lopes - rofreitaslopes@gmail.com
#. Alagoas - Patrícia Nascimento - patnasci@hotmail.com
#.Amapá - Marcos Bruno - apocalipsestn18@bol.com.br
#. Amazonas - Rubens Andrade - rubenstadeu1986@gmail.com
#. Ceará - Jo Peixoto - jocilene.peixoto@gmail.com
#. Bahia - Carla Ghirello-Pires - carlaghipires@hotmail.com
#.DF - Kattia Daniel - Kattiadaniel@gmail.com
#. Espírito Santo - Mariana Laignier - marianarl2000@hotmail.com
#. Goiás - Andrea Cesar - deiapeixoto65@gmail.com
#. Maranhão - Bel Reis - bel.reis2@bol.com.br
#. Mato Grosso - Jussania Oliveira - jussaniaoliveira.adv@gmail.com
#. Mato Grosso do Sul - Caroline Brambilla - Carolbq25@hotmail.com
#. Minas Gerais - Ellen Colluci - elencoluci@gmail.com  e contato@minasdown.com.br
#. Pará - Patrícia Batista - patriciasgbatista@hotmail.com
#. Paraíba - Israela Pontes - israelapontes@gmail.com
#. Paraná - Camila Lima - cclima.cl@gmail.com / Reviver Down - reviverdown@reviverdown.org.br
#. Pernambuco - Maria Claudia - Mariaclaudiaalbuquerque@hotmail.com
#. Piauí - Marta Regina - martaregina08@gmail.com
#. Rio de Janeiro - Vinicius Costa - vinnycobain@hotmail.com
#Rio de Janeiro - região de Niterói e adjacências: Lucia Dias - luredias@icloud.com
#. Rio Grande do Norte - Mirley Bessa - mirleybessa@hormail.com
#. Rio Grande do Sul - Patrícia Spada - Patriciaspada@yahoo.com.br
#. Rondônia - Viviane Cruz - vivianecampcruz@gmail.com
#. Roraima - Elisângela Monção - elisangelaherenio@hotmail.com
#. Santa Catarina - Juli Renata - j.r.casagrande@hotmail.com
#. São Paulo - Luciana Bettiol - lubettiol@bol.com.br
#. Tocantins - Luana Arrais - luanaarraisresende@gmail.com
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TERAPIA OCUPACIONAL

S er ou estar em alguma condição limitante, sen-
do esta física, sensorial ou emocional, não im-
plica necessariamente (exceto em condições 
graves, específicas) incapacidade de pensar, 
opinar, desejar e de se ter respeito principal-

mente em relação a privacidades, sejam pessoais ou não.
Quantas vezes acompanhamos casos em que pessoas 

com limitações sensoriais que não impedem sua indepen-
dência e autonomia não têm controle sobre suas vidas, 
sujeitas ao cronograma e decisões de outros. As situações 
acontecem desde a escolha de roupa e gostos até com 
quem se relacionar e o que realizar.

A falta de cuidados ou a superproteção (por zelo ou por 
não acreditar que a pessoa tem capacidade) são extremos 
prejudiciais para qualquer ser humano. Há alguns anos (e 
ainda hoje, às vezes), quando alguém se deparava com uma 
pessoa com deficiência visual não se esperava muito dela 
em relação à sua independência e autonomia. 

A falta de informação ou preconceito impedia que a 
pessoa com deficiência visual fosse considerada capaz 
de realizar atividades que fazem parte do cotidiano, como 
deslocar-se com independência, realizar seus cuidados pes-
soais, arrumar-se, vestir-se adequadamente, alimentar-se, 
tomar conta de uma casa, interagir socialmente com ade-
quação, relacionar-se, competir no mercado de trabalho e 
outras atividades, exercendo seu papel de cidadão comum. 
É possível realizar todas estas atividades possibilitando às 
pessoas com deficiência visual as situações do dia a dia, 
interagindo com seu ambiente, para aprenderem a lidar com 
seus contextos de vida.

Com o tempo, felizmente, muitos atendimentos voltados 
à habilitação e reabilitação inseriram em seus programas o 
trabalho da Terapia Ocupacional (nas áreas de Atividades 
da Vida Diária - AVDs e também Orientação e Mobilidade - 
OM). Nos programas de AVD e OM, são utilizadas técnicas 
e jogos adaptados para o desenvolvimento dos sentidos, 
como orientação e percepção, utilizando, principalmente, 
o tato, olfato e audição para serem relacionados com os 

objetos significativos que estão no ambiente. O aprendizado 
das AVDs e da Orientação e da Mobilidade permite que a 
pessoa se movimente e se oriente não apenas em casa, mas 
na escola, no trabalho, no trânsito, em locais públicos e em 
outros locais, com autonomia e segurança. A independência 
conquistada por meio do programa das Atividades da Vida 
Diária não é apenas em relação às necessidades básicas, 
como higiene pessoal, cuidados com a casa (limpeza), pre-
paro da alimentação, hábitos à mesa, atividades sociais 
e outras. Estas conquistas geram o desenvolvimento da 
autoconfiança, da autoestima, com valorização das próprias 
capacidades, o que contribuem, também, para que a socie-
dade (que somos nós) perceba e confira as potencialidades 
de cada um.

Quanto antes as pessoas com deficiência visual forem 
encaminhadas aos serviços de atendimento de habilita-
ção ou reabilitação, maiores serão suas possibilidades 
de desenvolverem seus potenciais.

Muitos que estão ao redor de pessoas com deficiência 
visual sentem-se inseguros em como lidar com elas, mas 
gostariam de poder ajudar em algumas situações. Existem 
“dicas” básicas para um auxílio mais adequado. 

Entendendo Reabilitação...
“...é um processo pelo qual uma pessoa com limitações 

físicas, psicológicas e/ou sociais  consegue (conquista) 
seu grau  máximo de desenvolvimento pessoal através de  
técnicas e serviços especializados.” (R. Moragas, 1972)

Terapia Ocupacional

Tem como objetivo, por meio de atividades, restaurar, 
fortalecer, desenvolver capacidades e potenciais de um 
indivíduo com alguma diminuição, déficit ou incapacidade 
sensorial (visão), de forma que ele conquiste e execute 
tarefas essenciais para a sua máxima independência em 
todos os aspectos de sua vida diária, sendo participante 
ativo deste processo (Ressaltando que independência não 
significa apenas que a pessoa é capaz de se cuidar sozi-
nha, mas também significa que é capaz de fazer escolhas e 
responsabilizar-se por elas).

O atendimento é de acordo com as necessidades de 
cada caso, em que a avaliação, observação, análise e o 
desenvolvimento são funções fundamentais. São avaliadas 
as funções físicas, psíquicas e sociais da pessoa, pois as 
atividades selecionadas serão baseadas em suas necessida-

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA NA DEFICIÊNCIA VISUAL

P O N T O  D E  V I S TA P O R  S U E LY C A R VA L H O  D E  S Á  YA Ñ E Z

Suely Carvalho de Sá Yañez 
é Terapeuta Ocupacional especializada 
em Orientação e Mobilidade para 
pessoas com deficiência visuaL e atua na 
área de reabilitação e Consultoria.
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des pessoais (principalmente emocionais), físicas, sociais, culturais 
e econômicas que regem seu estilo de vida.

Algumas atividades são fundamentais para que a pessoa adquira 
“requisitos necessários” para realizar adequadamente as “Ativida-
des de Vida Diária – AVD” (como vestir-se, alimentar-se, escovar os 
cabelos e outras). Se existe uma difi culdade motora, uma atividade 
específi ca pode colaborar para que um determinado movimento 
seja executado (com a fi nalidade de descascar uma batata, por 
exemplo). Caso exista algum bloqueio emocional, outras atividades 
específi cas também podem contribuir, o que é muito comum nos 
primeiros atendimentos e nos desafi os propostos.

O objetivo primordial é proporcionar condições para que cada 
pessoa “conquiste o seu grau máximo de independência” em suas 
atividades do dia a dia.

Alguns itens que acontecem na Terapia Ocupacional...

*Desenvolvimento de Habilidades Básicas - Estimulação Tátil, 
Coordenação Motora Fina, Memória Motora, Lateralidade, Orien-
tação Têmporo-Espacial, Memorização, Atenção/Concentração, 
Cognição, Socialização, Auto estima, auto imagem, Expressão 
Verbal e Corporal

*Atividades da Vida Diária (AVD) e outras específi cas,como 
atividades de vida prática, de trabalho,outras - Cuidados pesso-
ais, alimentação, vestuário, higiene, comunicação verbal, gestual, 
escrita e locomoção - Uso de utensílios domésticos, atividades 
domiciliares, do dia a dia.- Relacionadas às atividades laborati-
vas.- Uso de recursos comunitários, atividades que envolvem o 
lazer, descanso, satisfação, como atividades culturais, passeios, 
eventos, esportes, recreação, dentre outras.

Por cada pessoa ter características peculiares é que todas as 
atividades são constantemente avaliadas, analisadas, planejadas 
e reformuladas de acordo com a necessidade e peculiaridade de 
cada uma durante todo o processo de reabilitação.

Por todas essas coisas e outras que não foram citadas, vale a 
pena procurar um profi ssional dessa área.

Fé e ação – acreditar na Reabilitação, mas ter atitudes para que 
isso se estabeleça é fundamental.

O PARADESPORTO 
BRASILEIRO PERDEU O 
PROFESSOR VANILTON 
SENATORE

F oi com profun-
do pesar que o 
Brasil recebeu 
no dia 26 de se-
tembro último, 

a notícia do falecimento do 
querido professor Vanilton 
Senatore. Ele foi um dos no-
mes mais importantes da his-
tória do esporte para pessoa 
com defi ciência no Brasil e 
ajudou a construir o Movimento Paralímpico nacional e foi um dos 
responsáveis pelo desenvolvimento e profi ssionalismo que levou 
o Brasil aos patamares alcançados hoje.

Vanilton faleceu em decorrência de complicações cardíacas 
aos 71 anos, deixando esposa, duas fi lhas e um fi lho. “É até difícil 
mensurar a importância que uma fi gura como Vanilton Senatore 
teve no desenvolvimento do esporte para pessoas com defi ciência 
no Brasil. Foram décadas de contribuições, estudo e esforços para 
que chegássemos ao estágio em que estamos hoje. É um momento 
de profunda tristeza, mas uma oportunidade de celebrar a memó-
ria de um grande pioneiro, uma pessoa de enorme relevância na 
inclusão das pessoas com defi ciência por meio do esporte”, disse 
em nota ofi cial Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico 
Braisleiro e ex-jogador de futebol de 5, campeão paralímpico em 
Atenas 2004 e Pequim 2008. 

Desbravador do esporte adaptado, Vanilton formou-se em 
Educação Física pela PUC de Campinas/SP em 1972 e por mui-
tos anos foi professor de Educação Física.  Sempre trabalhou no 
desenvolvimento de políticas públicas esportivas, chegando à co-
ordenação do esporte escolar no Ministério da Educação e Cultura, 
em 1985 onde fi cou até 2016, quando encerrou sua passagem pela 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Defi ciência de 
São Paulo. No Comitê Paralímpico Brasileiro, participou de várias 
iniciativas e projetos, dentre eles, o Paralímpicos do Futuro, uma 
das ações que deram origem às Paralimpíadas Escolares, atual-
mente o grande celeiro para descoberta de talentos no esporte 
paralímpico brasileiro. Ocupava o cargo colaborador do CPB na 
liderança do projeto de criar centros de referências no país.

“Chega a ser difícil expressar o que signifi cou e signifi ca Va-
nilton Senattore para o paradesporto brasileiro e para a inclusão 
da pessoa com defi ciência de maneira geral. Seu entusiasmo, 
conhecimento e competência deixarão seu nome para sempre na 
história do movimento PcD”, comenta Rodrigo Rosso, editor da 
Revista Reação, que deixa aqui sua homenagem a esse grande 
amigo que se foi e que deixará muita saudade.

H O M E N A G E M



SUGESTÕES PARA VOCÊ CONSERTAR, 
ADAPTAR OU SIMPLESMENTE DAR UM 

NOVO VISUAL EM SUA CADEIRA!

PERSONALIZAÇÃO EM CADEIRAS 
DE RODAS

å IMPACT CADEIRA DE RODAS
São Paulo-SP                
11943673681 (Luciano)

ADEQUAÇÃO POSTURAL EM 
CADEIRA DE RODAS

å RB SEATING - São Paulo / Zona Sul
11976361395 (Rogério)

å ASSERTA - Jundiaí-SP
11982181290 (Rose)

å ALTA ORTOPEDIA                      
São Paulo-SP / Zona Leste
1138042268 (Simone)

å VITOR ACESSÓRIOS - Campinas-SP
1932433091 (Paulo)

å RTL - Adequação Postural - Tupã-SP
14998312289 (Ricardo)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CADEIRA 
DE RODAS MOTORIZADA

å SOS MOTORIZADAS
 São Paulo-SP

Ortobras / Jaguaribe / Ottobock 
1120615672 (Renato)
contato@sosmotorizadas.com.br

å ASSISTÊNCIA TÉCNICA ZONA SUL              
São Paulo-SP
Freedom / Ortomix 
1155237942 (Zalo)

TERAPEUTA OCUPACIONAL

å JULIANA NISHIMARU 
 São Paulo-SP

1199701745
cicelli.juliana@gmail.com

å MARIA DE MELLO                                            
São Paulo-SP / Belo Horizonte-MG
31994250215
mariademello@technocare.net.br

ÓRTESES E PRÓTESES

å ORTODIA
 Diadema-SP

11972013045 (Edson)
ortodia.edson@hotmail.com

MATERIAIS DE CONSUMO

å SM CIRÚRGICA                                          
São Paulo-SP / Zona Sul                                  
1138040051 (Francisco) 
smcirugica@smcirurgica.com.br

å FERLUMAR
 Rio de Janeiro-RJ                                           

2124154544 (Alexandre) 
enderecodomedico@gmail.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
CADEIRAS DE RODAS MANUAIS 

å VIEIRA TEC 
 São Paulo-SP / Zona Oeste

11967020626 (Yuri)
vieirateclapa@gmail.com

å MED VICHI
São Paulo-SP / Zona Sul    
1155493217 (Plinio) 
medvichi@gmail.com

å FISIOCADEIRAS - Goiânia-GO               
6239454322 (Alex) 
alexfisioshop@hotmail.com 

å HN ADAPTAÇÕES - Curitiba-PR                      
 4133382015 (Henrique)                     

hn@hnadaptacoes.com.br 

å GIRO LEVE - Rio de Janeiro-RJ 
2136563089 (Felipe) 
giroleveequipamentos@yahoo.com.br

å SANVILLE - Joinville-SC 
4734220235 (Sandra)
assistenciatecnica@sanvillesul.com.br

Indicador_profissional_420x280mm_abril_maio_18.indd   1 17/05/2018   15:08:08



SUGESTÕES PARA VOCÊ CONSERTAR, 
ADAPTAR OU SIMPLESMENTE DAR UM 

NOVO VISUAL EM SUA CADEIRA!

PERSONALIZAÇÃO EM CADEIRAS 
DE RODAS

å IMPACT CADEIRA DE RODAS
São Paulo-SP                
11943673681 (Luciano)

ADEQUAÇÃO POSTURAL EM 
CADEIRA DE RODAS

å RB SEATING - São Paulo / Zona Sul
11976361395 (Rogério)

å ASSERTA - Jundiaí-SP
11982181290 (Rose)

å ALTA ORTOPEDIA                      
São Paulo-SP / Zona Leste
1138042268 (Simone)

å VITOR ACESSÓRIOS - Campinas-SP
1932433091 (Paulo)

å RTL - Adequação Postural - Tupã-SP
14998312289 (Ricardo)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CADEIRA 
DE RODAS MOTORIZADA

å SOS MOTORIZADAS
 São Paulo-SP

Ortobras / Jaguaribe / Ottobock 
1120615672 (Renato)
contato@sosmotorizadas.com.br

å ASSISTÊNCIA TÉCNICA ZONA SUL              
São Paulo-SP
Freedom / Ortomix 
1155237942 (Zalo)

TERAPEUTA OCUPACIONAL

å JULIANA NISHIMARU 
 São Paulo-SP

1199701745
cicelli.juliana@gmail.com

å MARIA DE MELLO                                            
São Paulo-SP / Belo Horizonte-MG
31994250215
mariademello@technocare.net.br

ÓRTESES E PRÓTESES

å ORTODIA
 Diadema-SP

11972013045 (Edson)
ortodia.edson@hotmail.com

MATERIAIS DE CONSUMO

å SM CIRÚRGICA                                          
São Paulo-SP / Zona Sul                                  
1138040051 (Francisco) 
smcirugica@smcirurgica.com.br

å FERLUMAR
 Rio de Janeiro-RJ                                           

2124154544 (Alexandre) 
enderecodomedico@gmail.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
CADEIRAS DE RODAS MANUAIS 

å VIEIRA TEC 
 São Paulo-SP / Zona Oeste

11967020626 (Yuri)
vieirateclapa@gmail.com

å MED VICHI
São Paulo-SP / Zona Sul    
1155493217 (Plinio) 
medvichi@gmail.com

å FISIOCADEIRAS - Goiânia-GO               
6239454322 (Alex) 
alexfisioshop@hotmail.com 

å HN ADAPTAÇÕES - Curitiba-PR                      
 4133382015 (Henrique)                     

hn@hnadaptacoes.com.br 

å GIRO LEVE - Rio de Janeiro-RJ 
2136563089 (Felipe) 
giroleveequipamentos@yahoo.com.br

å SANVILLE - Joinville-SC 
4734220235 (Sandra)
assistenciatecnica@sanvillesul.com.br

Indicador_profissional_420x280mm_abril_maio_18.indd   1 17/05/2018   15:08:08



70 REVISTA REAÇÃO

A R T I G O P O R  LU C I E N E  G O M E S

SONHOS PARA O FUTURO

D iante de um momento de tantas dúvidas e incertezas, um momento de 
medo, onde tenho enxergado ódio no lugar de olhos, fico desejando 
que possamos viver em um mundo justo e igualitário, sem medo, mas 
com esperança. 

No meio de tudo isso, fiz uma reflexão quanto a cidade eu que desejo:
 

- Calçadas acessíveis, sem degraus, com piso tátil e bem largas, para que eu possa 
exercer meu direito de ser pedestre; 
- Ruas sem buracos para que eu possa andar sem medo;
- Ônibus com plataformas elevatórias e táxis que eu não precise andar curvada por ser 
muito alta (sim, eu não caibo no táxi);
- Elevadores que me levem para a lua, caso eu queira ir até lá;
- Rampas acessíveis no lugar de escadas;
- Travessias para pedestres em nível, porque assim fica mais fácil ir e vir;
- Bebedouros acessíveis por todos os lugares, pois é recomendado que se tome pelo 
menos dois litros de água por dia;
- Claro, banheiros que possibilitem a um tetraplégico fazer cateterismo sem constran-
gimento, nele certamente caberá qualquer pessoa;
- Informações que todos possam entender;
- Semáforos para pedestres com sinal sonoro e que não se esqueçam dos daltônicos;  
- Que os parques públicos se multipliquem e que o acesso seja universal !
- E com certeza, que a legislação e normas técnicas sejam entendidas e cumpridas... 

Parando para pensar, tenho certeza que tudo se resolveria se existissem pessoas 
acessíveis, afinal acredito que ainda as barreiras atitudinais são as mais difíceis de 
serem desfeitas. 

Não entendo porque é tão difícil olhar e enxergar o outro, ver que somos todos seres 
humanos, para além de sua cadeira de rodas, de sua bengala, de sua forma de se co-
municar ou de qualquer outra diferença e que um mundo com seres humanos diversos 
é o que nos faz melhor e muito mais interessantes. 

Espero que possamos nos abraçar, independente de altura, cor, sexo, religião, idade, 
classe social, orientação sexual, nacionalidade, credo, condição física, visual, auditiva 
ou sensorial ou posicionamento político.

E principalmente, que possamos viver em um mundo melhor !
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F I L H O SP O R  K A R O L  C O R D E I R O

O QUE APRENDI COM A 
DOENÇA RARA DO MEU FILHO ?

T ontura, medo, frio na barriga, arrepio na espi-
nha. Essas são algumas sensações que senti-
mos quando recebemos a notícia que um filho 
pode ter uma doença rara.

Em poucos segundos, já estamos em pran-
tos no computador, tentando ler tudo e mais alguma coisa.

É aflitivo sim. O caminho é um processo, porque parece 
que estamos tentando respirar debaixo d´água. Cada dia é 
um desafio e um enigma. O sentimento do desconhecido 
ocupa lugar na nossa alma e faz uma longa morada.

Mas acredite, isso passa. E vai passar.
Sempre sou procurada por famílias, que quando des-

cobrem que o filho tem a Síndrome de Aicardi Goutieres 
(a mesma do meu filho Pedro, que hoje tem 12 anos), se 
desesperam, e agora ?

Fecho sempre os olhos e lembro da minha travessia. 
Dos desafios dos sentimentos e sensações vividos tão 
dolorosamente e intensamente.

Mas o sorriso faz meus olhos abrirem e o ar entra de novo 
quando sinto que eu consegui ! Vivemos um parto quando 
nosso filho nasce e outro quando nos dizem que ele tem 
alguma coisa e que pode ser uma doença Rara. E eu digo 
para essas famílias:

- Não acredite em tudo que lê;
- Seu filho não é um paciente, é o amor da sua vida;
- Cada caso é um caso, uma vida e um tipo de cuidado;
- O mundo vai tratar seu filho, como você o trata, acredite 
em seu potencial;
- Viva um dia de cada vez e seja grato por isso;
- Se permita viver todas as emoções;
- Seu olhar de confiança na vida vai fazer diferença mais 
que qualquer tratamento;
- Seja gentil com você mesma;
- Os cromossomos não tem a última palavra.

Vão ter dias mais difíceis que os outros, momentos que 
lágrimas serão mais fortes que sorrisos. Nossa expectativa 
vai se transformar em frustação.

É um caminho único onde a travessia é feita por cada 
um da família. O pai recebe e decodifica a emoção de uma 
forma. A mão navega em águas turbulentas até encontrar 
um bálsamo chamado tempo !

Um novo caminho vai se formar e transformar as feridas 
em cicatrizes e ao olhar pra elas, vamos sentir que o amor 
nos fez muito fortes.

Que a tempestade da incerteza, deu espaço para uma 
nova forma de vida. E a gente se encaixa nessa raridade e 
enxerga chances infinitas de viver alegre as possibilidades 
de cura. Uma cura que não se encontra em jalecos brancos, 
mas em mãos aquecidas de afeto que sabem a preciosidade 
do instante.

E a gente começa a fazer uma contagem de tempo di-
ferente. A viver uma vida toda num dia só. A olhar pipocas 
como diamantes. A brincar na chuva, correr pra sentir o 
vento. E sente uma vontade de segurar na mão de uma outra 
criança e mostrar como é preciosa a vida.

Agarrar o pertencimento da aceitação, onde habita olha-
res incríveis e onde a respiração todo dia é uma medalha.

A vida é tão bonita !

Karolina Cordeiro 
uma mãe que transforma a experiência 
de ter um filho com deficiência em 
aprendizado e oportunidade de criar 
relações significativas e importantes para 
um mundo melhor. O Pedro, meu filho, 
tem 12 anos, está no 6º ano do Ensino 
Fundamental numa escola Pública Municipal
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MOMENTO TRI LEGAL !

T odos e todas deste 
amado Brasil ! Che-
gando para mais uma 
coluna “Espaço Aber-
to” com a esperança 

de encontrá-los com muita saúde e 
paz ! Nesta edição vou destacar um 
momento extremamente marcante 
para mim, carregado de emoção, 
esperança e efetividade. Do que 
estou falando ? Da entrega da Ca-
deirinha de Rodas para a menina 
“Fatinha”. Residente na cidade de 
Gravataí/RS, Fatinha tem 5 anos 
e possui Osteogênese Imperfeita 
(OI) socialmente conhecida como 
“Ossos de Cristal”. A OI é bastan-
te distinta entre as pessoas que a 
possuem. Fatinha possui a tipo3, e 
eu, Alex Garcia, também tenho OI, 
mas a tipo 1.    

Por também ter OI, claro e ló-
gico, sei muito bem como é ter 
“ossos de cristal”. Tenho 42 anos 
e conhecendo pessoalmente a Fa-
tinha, além de me encantar com 
sua inteligência, fi z uma retros-
pectiva da minha própria vida. É 
um fi lme que vem a minha mente, 
de maneira rápida e intensa, me 
reportando aos meus 5, 6, 7 anos 
de idade. Fatinha tinha até então 
uma necessidade muito específi ca que pela humildade 
de sua família não estava conseguindo suprir, ou seja, 
ela necessitava de uma Cadeirinha de Rodas e, tendo 
5 anos e com OI, esta Cadeirinha teria de ser especí-
fi ca a ela, com medidas específi cas para que Fatinha 
estivesse confortável e acima de tudo segura. Com as 
graças de Deus e apoio de pessoas de coração puro, 
conseguimos mover esta questão e a Fatinha, hoje, já 
tem sua Cadeirinha. Eu me desloquei até a cidade de 
Gravataí, interior do RS, especialmente para entregar a 

E S PA Ç O  A B E R T O P O R  A L E X  G A R C I A

Alex Garcia 
é gaúcho, pessoa surdocega, presidente da 
Agapasm e especialista em Educação Especial. 
Autor do livro “Surdocegueira: empírica e 
científi ca”. Vencedor do II Prêmio Sentidos. 
Rotariano Honorário – Rotary Club de São Luiz 
Gonzaga/RS. Líder Internacional para o Emprego de 
Pessoas com Defi ciência pela Mobility Internacional 
USA/MIUSA. Membro da Federação Mundial de 
Surdocegos.
Site: www.agapasm.com.br
E-mail: alexsurdocego@icloud.com

Cadeirinha de Rodas para Fatinha, estive em sua casa, 
conheci sua mãe guerreira e seu irmãozinho. 

Enfi m, foi um “Momento Tri Legal” ! 
Abaixo vocês podem conferir fotos e no meu canal 

de YouTube tem um vídeo. Acesse meu YouTube nes-
te endereço: www.youtube.com/user/alexsurdocego/
videos e depois encontre o vídeo: “Essa Cadeirinha vai 
me ajudar”. 

Se alguém desejar apoiar a Fatinha, por favor, me 
escreva e-mail para: alexsurdocego@icloud.com. 

Forte abraço e até a próxima !
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A EVOLUÇÃO DE 
HENRIQUE COM O 
AMOR DE SUA MÃE

O lá, amigos !  Conversei com Maria de Lour-
des V. Sousa, mãe do Henrique V. S. Ruiz. 
Ele nasceu em São Paulo de uma gravidez 
de alto risco e Lourdes conta que notava 
algo diferente na criança, pois chorava mui-

to e, a partir dos 2 anos, ficava com o olhar fixo para o nada. 
Após muitos exames, Henrique foi encaminhado para o CRIA 
UNIFESP, onde foi diagnosticado com Autismo Clássico e fez 
acompanhamento por 11 anos. Até os 6 anos de idade era 
querido por todos da família, mas somente a mãe o levava 
às terapias, consultas e aos passeios. Nessa época, o pai 
já começou a se ausentar, atualmente não mora mais com 
o filho e há alguns anos não contribui financeiramente com 
o seu sustento. 

Dos 3 aos 14 anos foi acompanhado por uma equipe de 
terapeutas, sempre ouviu e gostou de música, fez 10 anos de 
musicoterapia comigo e foi nesse período que descobrimos 
que ele poderia tocar um instrumento e assim passou a fazer 
aulas de bateria. Quando era criança, adorava ir à chácara 
de uma tia-avó, no interior de São Paulo, pois a ajudava na 
horta, no pomar e amava ouvir o canto dos pássaros. 

Lourdes aprendeu a lidar com o preconceito e diz ser 
grata a mim por acreditar no Henrique, pois fui a primeira 
pessoa e artista a colocá-lo para tocar em palcos profissio-
nais, além de não ter cobrado pelas terapias. Em breve ele 
completará 18 anos e está cursando o primeiro ano do ensino 
médio, desde 2017 frequenta no Projeto Quixote um grupo 
de leitura e escrita com a Psicopedagoga Aline F. Jardim e a 
Fonoaudióloga Aglael G. Rossi e recebe acompanhamento 
psiquiátrico. 

Já no esporte, por recomendação médica, iniciou a na-
tação, pois não conseguia tomar banho sem chorar. Hoje 

M Ú S I C A  E  A R T EP O R  C E L I S E  M E LO

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

em dia ele adora piscina e praia ! Atualmente treina natação 
com atletas com Síndrome de Down, sendo o único autista, 
já participou de vários campeonatos e tem muitas medalhas. 
O sonho da mãe é ver o filho trabalhando, pois ele evoluiu 
muito e diz que quer ajudá-la a pagar as contas. 

Parabéns a essa grande mãe guerreira ! 
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PASSARELAS COM
MAIS DIVERSIDADE !

O que antes era padrão de beleza vem 
perdendo forças para diversidade e 
aos poucos abrindo espaço para to-
dos os tipos de gêneros, biotipos e 
etnias. A prova disso são os desfiles 

que ganharam destaque nos anos 2017 e começo 
de  2018, com modelos com deficiência, acima do 
peso, transexuais e da terceira idade,  principalmente 
em São Paulo e Nova York. 

A flexibilização do estereótipo de beleza é uma 
tendência e as passarelas do mundo estão sendo um 
verdadeiro reflexo do que podemos ver circulando 
pelas calçadas. Isso sem dúvidas é um avanço para 
uma moda mais inclusiva. 

Cursos de moda estão incentivando seus alunos a 
terem uma consciência maior em relação à diversida-
de, como o caso do SENAI Brasil Fashion, com desfile 
marcado para 22 de novembro no Rio de Janeiro 
com participação de 12 duplas de estilistas que vão 
apresentar suas propostas  em  modelos com e sem 
deficiência. O projeto tem objetivo de revelar novos 
talentos para o cenário fashion e recebeu o nome de 
“Todo Mundo Tá na Moda”.  

O corpo da pessoa com deficiência vem ganhando 
mais espaço na moda e no discurso da visibilida-
de, por isso cuidar da aparência não é bobagem ou 
perda de tempo. Ela deve ser diária e que valorize o  
tipo físico. 

Conhecer o próprio corpo e saber onde estão os 
seus limites. 

Uma frase para finalizar esse ponto de vista: “Corpo 
bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele”. 

A passarela é um espaço democrático que vale 
tudo de bom gosto sem perder a criatividade. 

M O D A  E  B E L E Z A P O R  K I C A  D E  C A S T R O

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

Diolice Barbosa – tetraplégica: 
“Não tenho vergonha de mostrar
o meu corpo. Sou tão bonita 
como qualquer outra modelo sem 
deficiência”. 
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Valdireny Mira - 
Ossos de Vidro: 
“Minha beleza está na 
‘imperfeição’ do meu 
corpo e na sabedoria 
de ter atitudes belas”.  

Ravelly Santana - amputação 
de membro inferior  em desfile 
no SPFW: “Fico feliz em poder 
fazer parte desse momento 
histórico onde o corpo da pessoa 
com deficiência é uma referencia 
de beleza”. 
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E-SOCIAL

O que é o e-Social ?
O Decreto Nº 8373/2014 instituiu o Siste-

ma de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-
-Social). Por meio desse sistema, os em-

pregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma 
unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como 
vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, 
comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escri-
turações fiscais e o FGTS.

Os primeiros usuários deste sistema foram os empre-
gados domésticos que tiveram seus cadastros migrados 
para essa área eletrônica. Agora chegou a vez dos demais 
empregadores ingressarem.

Devido ao grande volume de trabalhadores, a implan-
tação será realizada em etapas, começando pelos empre-
gadores de grande porte, depois as empresas médias e, 
na sequência as microempresas e as Entidades sem fins 
lucrativos que iniciarão a partir de 10/01/2019.

Que mudanças são esperadas ?

O sistema eletrônico vai tratar das relações trabalhistas 
de forma “on-line”, acabando com alguns “hábitos consi-
derados normais” no relacionamento entre empregados 
e empregadores. 

Na contratação de empregados tornou-se comum ini-
ciar o trabalho enquanto são realizados os registros, exa-
mes médicos etc. Errado ! Só iniciará o trabalho quando 
tudo estiver no sistema (on-line) ! As férias podiam ser 
iniciadas a qualquer momento, agora só após liberação 
do sistema com 30 dias de antecedência. A gestante 
aumentava sua licença maternidade com férias, já não 
poderá mais.

Ao longo do tempo as regras foram sendo afrouxadas, 
ainda que para benefício do empregado, por conveniência 
das partes e a baixa fiscalização do Ministério do Traba-
lho, mas agora com a implantação do sistema “on-line”, 
o próprio empregador estará se denunciando e, portanto, 
receberá as notificações e multas automaticamente.

Toda mudança de hábitos enraizados gera traumas que 
tendem a se acomodar com o passar do tempo. Estes 
episódios assemelham-se àqueles que foram provocados 
quando o país implantou as notas fiscais eletrônicas, na 
época foi um trauma e hoje já é parte do cotidiano.

Por ora recomendamos atenção nos sistemas de folha 
de pagamento e ao vencimento da certificação digital, que 
são elementos cruciais para esta jornada.

T E R C E I R O  S E T O R P O R  R I C A R D O  B E R Á G U A S

Ricardo Beráguas 
é contador e proprietário da A2 
Office, especializada em terceiro setor 
e presidente do Instituto de Apoio 
Operacional e Assistencial, IAPAS.
E-mail: info@iapas.org.br
Site: www.iapas.org.br





E N S A I O Pedro Henrique Amorim 
Atleta com paraplegia
34 anos 
Foto: Kica de Castro
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