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O BRASIL É PARA OS FORTES !

N

ão é fácil ser brasileiro, mas poderia ser pior, temos que admitir. Um País com
tantas riquezas naturais e que tem um povo – em grande parte – tão sofrido...
Onde foi que nós erramos ? Onde começou todo esse caminho desvirtuado ?
Em que ponto do caminho pegamos a rota errada ? Ou será que já começou
errado ? Juro que às vezes me pergunto essas coisas. Somos grandes, fortes,
temos recursos, somos pacíficos... então porque não somos uma nação melhor ? Infelizmente,
acho que a resposta está na “ganância do ser humano”. É verdade, pensem bem e recordem:
o Brasil quando foi descoberto não foi colonizado, foi “explorado”. Retiravam daqui riquezas
de forma desenfreada para satisfazer a “ganância” de Portugal. Depois, os colonizadores
enviados para cá vieram com sede e “ganância” de riqueza, atrás de ouro e pedras preciosas,
terras e muito mais. Essa “ganância” fez com que trouxessem os escravos para o trabalho
pesado, matassem os índios, derrubassem florestas.
Futuramente, conforme nossa sociedade foi se organizando – o Brasil ainda é um País
muito jovem – esses mesmos que já dominavam com sua “ganância” praticamente todo
nosso território foram politicamente se transformando nos comandantes da nossa nação: os
coronéis passaram a ser os prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidentes.
Os anos se passaram e as coisas não mudaram tanto assim não.
Começamos 2019 com alguns exemplos muito tristes dessa “ganância” histórica dos que
comandam o Brasil. O estouro da barragem de Brumadinho/MG e suas dezenas, centenas de
mortos e desaparecidos debaixo dos rejeitos de minério mostram que quase nada mudou.
O poder financeiro e a “ganância” de muitos, matam, arrasam com famílias, rios, matas,
animais, destroem a natureza, as cidades, os sonhos, amores, vidas que se vão... a irresponsabilidade e a inconsequência são mais fortes que a razão quando a “ganância” vem primeiro.
Quantas mortes e perdas ainda assistiremos calados e apáticos diante do poderio econômico
em nome do poder e do dinheiro ? Isso tudo tem a ver com a política sim ! Engana-se quem
acha que o culpado disso tudo é somente a Vale, por exemplo. A Vale não chegou a ser o
que é sozinha e sem apoio político. Basta ver que somente 3,5 % do faturamento bruto da
Vale é repassado para o Brasil, mas espere um pouco: tudo que a Vale explora com sua
“ganância” é nosso. O solo e o subsolo, a terra e os minérios que nela existem já estavam lá,
são do País e do seu povo, como pode somente 3,5 % disso ser repassado para o País que
é o verdadeiro dono disso tudo e os outros 96,5 % ficarem com quem explora ? O dinheiro é
da Vale e o risco é do povo ? Tá tudo errado meus amigos. E a culpa é nossa !
Outra trajédia que assistimos e que assim como o que aconteceu em Brumadinho/MG
também era praticamente anunciada e esperada, e que mais uma vez ocorreu por conta da
“ganância” de alguns, foi o incêndio que matou 10 garotos no alojamento do CT do Flamengo
– Ninho do Urubú – no Rio de Janeiro/RJ. É no mínimo contraditório dentro do futebol e de
toda a sua riqueza, onde esbanja-se dinheiro e poder, deixar garotos alojados em containners,
em condições de risco, sem o mínimo de segurança como foi feito. Deu no que deu... e vai dar
no que vai dar ainda, infelizmente, outras vezes e em outras situações. Quanta coisa errada
não existe por aí que não sabemos ?
Espero sinceramente que esse novo governo pense e haja diferente daqueles que já estiveram à frente do nosso Brasil até aqui. O caminho será difícil, árduo, mas como costumo
dizer, não podemos perder as esperanças e temos que ter paciência e perseverança. Tudo tem
seu tempo. A perfeição nunca irá existir, erros serão cometidos, mas se existir honestidade e
boa vontade de acertar e de corrigir o que foi feito de errado, quem sabe poderemos deixar
um País melhor para nossos filhos e netos ?
Sejamos pacientes, mas façamos a nossa parte também. Vamos acreditar no Brasil e dar
um voto de confiança nessa nova safra de pessoas que assumiram a
frente da nossa nação. Vamos sim sofrer nesse início, mas se a coisa
for conduzida com a razão e um olhar sensato, dias melhores virão e
não devem demorar.
Grande abraço a Todos e que esse seja um grande ano !

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor
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“Em ti confio, ó meu Deus... Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado;...
Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas;”...
Salmo 25 – 2, 3 e 4

E N T R E V I S TA

PRISCILA GASPAR
A RECÉM-EMPOSSADA SECRETÁRIA NACIONAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA É A PRIMEIRA PESSOA SURDA DA
HISTÓRIA A OCUPAR UM CARGO NO GOVERNO FEDERAL.
ELA FALA PELA PRIMEIRA VEZ DESDE QUE ASSUMIU ESSA
IMPORTANTE FUNÇÃO E COM EXCLUSIVIDADE PARA A
REVISTA REAÇÃO SOBRE SUAS EXPECTATIVAS À FRENTE DO CARGO

A

mais nova secretária nacional é graduada
em Pedagogia pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC), em Letras, Língua Brasileira
de Sinais - LIBRAS pela Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) e mestranda em
Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP). Ela é surda bilíngue e tem 40 anos. Pertence a
uma família com quase 30 surdos. Suas três filhas também
são surdas, assim como seus pais e o marido Cezar. Suas
filhas são: Nicolle (13), Natasha (11) e Nayanna (9). Desde
que assumiu a secretaria, essa é a primeira vez que dá uma
entrevista oficialmente. Vamos conhecer um pouco mais
sobre a secretária e seus planos à frente da pasta
nesse novo governo que acaba de assumir:

Revista Reação - A senhora esperava
ser nomeada para a Secretaria Nacional
da Pessoa Com Deficiência ?
Priscila Gaspar - Não esperava, essa foi
uma grande surpresa. Meu empenho durante
a campanha de nosso presidente Jair Bolsonaro foi voluntário, apenas por acreditar que
essa seria a alternativa correta para
nosso país.
RR - Houve alguma objeção
de sua família ao optar por trocar a vida acadêmica e iniciar
um trabalho na esfera política
? Ou mesmo alguma dúvida
interna sua a respeito dessa
nova oportunidade ? Quando e como recebeu a proposta para esse novo desafio ?
PG - Em momento algum houve
objeção de minha família, todos se
sentiram honrados e orgulhosos pelo
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convite. Não tive dúvidas em aceitar esse desafio, me sinto
preparada para tal. Recebi a proposta apenas após o resultado
das eleições
RR - Faz parte de alguma Associação ou Entidade de
Pessoas com Deficiência ? Quais ?
PG - Atualmente colaboro indiretamente, mas exerci funções
durante anos na Associação dos Surdos de São Paulo (APSSP),
na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos
(FENEIS) e na Associação de Professores Surdos do Estado de
São Paulo (APSSP). Esse trabalho se iniciou já na adolescência,
as atividades realizadas são diversas, já fui coordenadora de
professores e diretora cultural, por exemplo.
RR - A Primeira Dama disse, em entrevista, que
esperava da imprensa manchetes como: “A primeira Surda da história a ocupar uma vaga no Governo”. Mas aconteceu o contrário em muitos órgãos de imprensa e também perante a oposição.
Ela falou sobre isso com ar de muita decepção.
E a senhora ? Essa reação inicial da grande
imprensa foi o seu primeiro grande teste
como secretária ?
PG - De maneira alguma, não me
incomodam os boatos acerca de
meu convite e nomeação, como
mencionei anteriormente, me
sinto absolutamente preparada
para o exercício dessa função.
RR - No seu ponto de
vista, parte da imprensa
foi a primeira a praticar o
preconceito em relação ao
fato de ser Surda ou credita
essa reação ao seu relacionamento
de amizade com Michelle Bolsonaro ?

PG - Creio que de ambos... é difícil falar sobre isso, mas infelizmente, as pessoas surdas nunca foram reconhecidas. Historicamente, todos os governos anteriores trataram as pessoas surdas de
maneira extremamente desrespeitosa, como incapazes. Sobre meu
relacionamento com a primeira dama, posso afirmar que a considero
uma grande amiga, no entanto, nossa relação se iniciou há pouco
mais de um ano.
RR - Em que nível a senhora avalia o preconceito no Brasil em
relação às Pessoas Com Deficiência e ou seus familiares ?  
PG - Eu percebo que as pessoas tem uma intolerância cultural
em relação às pessoas com deficiência, por exemplo: não temos
igualdade de oportunidades em relação a eles. Não vejo as pessoas
com deficiência contarem com uma cidade adaptada, não tem um
transporte que os atendam, não tem escolas nos três níveis preparadas para recebe-los. Há uma negação dos direitos das pessoas
com deficiência.
RR - Desde 2010 o IBGE não realiza um Censo aprimorando
o número de pessoas com deficiência no Brasil. Naquele ano
chegou ao percentual de cerca de 24 % da população com algum
tipo de deficiência – física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla. A senhora acredita que o atual Governo pode realizar um
novo Censo ou específico, para termos a real noção do número
de pessoas com deficiência em nosso País ?  
PG - Sim, acredito. Devemos procurar outro meio de pesquisa
para conseguirmos fazer um bom levantamento especificando os
tipos de deficiência apresentada por cada um, podendo ser através
do sistema de registro nacional que pode ser criado para isso.
RR - Independente do seu grau de amizade com a família
Bolsonaro, sabemos que sua escolha foi feita por sua competência. E o movimento das pessoas com deficiência no Brasil
está depositando sua confiança e esperança em seu trabalho.

Quais são seus planos e projetos diretamente voltados para o
segmento da pessoa com deficiência à frente da secretaria ?  
PG - Melhorar e fortalecer a articulação e coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Monitorar,
regulamentar e fiscalizar as leis estabelecidas na LBI junto com os
representantes governamentais e da sociedade civil.
RR - A senhora pretende firmar convênios com entidades
privadas, sociais ou de classe voltadas ao setor ? Quais por
exemplo ? Algum projeto neste sentido já pronto para ser colocado em prática ?
PG - Neste momento, estamos com a equipe em transição interna na SNDPD. Por enquanto não posso confirmar nada a respeito
disso, mas, creio que estabeleceremos novos vínculos com diversas
entidades a fim de melhorar o atendimento público voltado para as
pessoas com deficiência.
RR - Em especial, pretende implantar programas junto ao Ministério da Saúde, principalmente com o SUS, cuja tabela está
há anos defasada, por exemplo ?
PG - Estamos reforçando a parceria já estabelecida há tempos
atrás, por exemplo: dar mais atenção à pensão para as pessoas
com hanseníase, monitorar mais a pesquisa voltada sobre avaliação
cadastral de pessoas com deficiência em parceria com a UNB, entre
outras coisas a mais.

RR - Um dos pontos vitais no universo das pessoas com
deficiência que vem se arrastando há 10 anos é o aumento do
valor teto para a compra do carro 0 Km com isenção de impostos por pessoas com deficiência e familiares, estipulado em R$
70 mil. Pretende se envolver diretamente nessa questão para
a atualização deste valor teto pelos índices da inflação nesses
últimos anos ? E o Surdo ? Pretende realizar algum trabalho
específico para que seja também contemplado nessa isenção,
uma vez que é a única deficiência que não tem até hoje direito
ao benefício para a compra do carro 0 KM ?
PG - Sabemos que o sistema tributário brasileiro precisa de uma
reforma estrutural para atualizar-se e diminuir o custo
no Brasil, pois sua complexidade é um dos fatores
que desestimula empresas
a investir no país. Existe um
princípio tributário básico de
que quando todos pagam os
tributos, todos pagam menos.
Por esta razão, entre outras
reduções de tributo, a isenção deve ser tratada como
excepcional e não como regra. A isenção para pessoas com deficiência do IPVA é um belo
exemplo de um aparente benefício, mas que na verdade transformou-se em um enorme privilégio. A isenção “é favor fiscal concedido
por lei, que consiste em dispensar o pagamento de um tributo devido”, segundo Rubens Gomes de Souza. Ocorre o fato gerador,
surge a obrigação, mas seu cumprimento é dispensado pela exclusão do crédito tributário dela correspondente. Esta é a diferença
entre isenção e imunidade, pois nesta não ocorre o fato gerador.
A isenção consta no Código Tributário Nacional como forma de exclusão do crédito tributário (art. 175, I). Nenhum Estado pode estabelecer
sozinho isenções do ICMS. Elas devem ocorrer por convênio, em decisão unânime, nos termos do art. 1º da Lei Complementar 24/75. As
pessoas com deficiência foram contempladas com isenção do ICMS
para a compra de veículos no valor de até R$ 70.000. Trata-se de nova
redação que passou a contemplar a possibilidade de que pessoas com
deficiência que não podem dirigir veículos, mas
cujas famílias possuem capacidade econômica,
possam comprar veículos em seu nome, com
o benefício fiscal. Portanto, estes contam com
isenção de ICMS e IPI para compra de veículos
iguais aos usados pelas pessoas sem deficiência e portanto, está aí um privilégio e não um
benefício, pois a isenção de tributo para uns
significa que os outros terão que pagar mais
para compensar aqueles que não pagam. Se
todos pagassem, poderiam pagar menos. A
maioria dos veículos para PcD precisa contar
com direção hidráulica e câmbio automático e a
maioria dos veículos comprados pelas pessoas
com deficiência física está próximo ao limite de
R$ 70.000 e sem os tributos o preço cai para
aproximadamente R$ 55.000. Mesmo com a
redução, comprar e manter um veículo na faixa

de R$ 70.000 não é para qualquer pessoa. É necessária uma razoável
renda familiar, pois apesar da isenção na compra, as despesas com
a manutenção do veículo, combustível, seguro, etc são as mesmas
pagas pelos demais compradores. Trata-se, portanto de um benefício
fiscal para a classe média e alta. Precisamos fiscalizar melhor sobre
esta parte difícil. Pessoas de posses que compram carros acima de
R$ 70.000, normalmente importados, não contam com a isenção do
ICMS – só do IPI - mas podem, em alguns estados, solicitar isenção
do pagamento do IPVA. Quanto às pessoas Surdas, a Comissão
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara
dos Deputados aprovou a proposta que estende às pessoas com
deficiência auditiva e às pessoas com visão monocular
a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
na aquisição de automóveis.
O texto aprovado é o substitutivo, com complementação
de voto, do relator, deputado
Dr. Jorge Silva (PHS-ES), ao
Projeto de Lei 3205/15, do
deputado Alan Rick (PRB-AC) e projetos apensados
(PL 3258/15, PL 4647/16, PL
4779/16, PL 4936/16 e PL 5512/16). A proposta altera a Lei 8.989/95,
que hoje prevê o benefício fiscal para pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas. O
projeto original estendia o benefício fiscal apenas às pessoas com
deficiências auditivas, mas o relator optou por estendê-lo também
às pessoas com visão monocular, conforme previsto em propostas
apensadas ao principal. Portanto, vamos monitorar tudo o que é de
direito concedido à todas as pessoas com deficiência.

“A PRISCILLA GASPAR TEM UM
CURRICULUM INVEJÁVEL. É
MUITO FORTE. A PRISCILLA É
MUITO GUERREIRA”
MICHELLE BOLSONARO
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RR - Nossos leitores e assinantes estão em todo o Brasil e em
outros 16 países e na expectativa da sua primeira entrevista voltada
exclusivamente para um veículo direcionado às Pessoas Com Deficiência. Que mensagem poderia deixar para eles ? O que podem
esperar da senhora e de sua Secretaria nesse novo governo ?
PG - A minha mensagem para todos os leitores é essa: “O preconceito é o pior de todas as deficiências. Se você
quer fazer o mundo mudar, comece por você,
trocando empatia um com o outro para sentir
que o desafio é muito grande para todas as
pessoas com deficiência. Ame o próximo como
a ti mesmo e espalhe a tua ação na sociedade,
fazendo as pessoas aprenderem junto contigo
!”. O que vocês podem esperar de mim e da
SNDPD durante esse novo governo é: “Vamos
garantir os direitos das pessoas com deficiência,
mudar a percepção da população, acompanhar
e fiscalizar o uso da Lei Brasileira da Inclusão
- a LBI - nos espaços públicos. Dar mais visibilidade às pessoas com deficiência, ou melhor,
torna-las protagonistas na sociedade. A falta
de informação e de contato com as pessoas
da sociedade é um dos maiores desafios para
mudar esse quadro.

DE MODELO EM MODELO,
CARROS COMPLETOS COM ISENÇÃO DE IPI
E DESCONTOS COMPATÍVEIS AO ICMS!

SEDAN E SPORT6 LTZ 1.4 TURBO

75.020

Novo Tracker Premier 1.4 Turbo (conf. 3NJZTK), pacote 1SF, ano/modelo 2018/2019, pintura Vermelho Glory, com preço público de R$ 107.690,00, desconto de R$ 21.655,00 (isenção de IPI concedida pelo Governo mais desconto de
montadora) e valor final de R$ 86.035,00. Novo Cruze Sport6 LT 1.4 Turbo (conf. 5B68SK), pacote R7J, ano/modelo 2019/2019 e Novo Cruze Sedan LT 1.4 Turbo (conf. 5B69SK), pacote R7C, ano/modelo 2019/2019, pintura Vermelho
Edible Berries, com preço público de R$ 97.790,00, desconto de R$ 22.770,00 (isenção de IPI concedida pelo Governo mais desconto de montadora) e valor final de R$ 75.020,00. Novo Equinox Premier 2.0 Turbo (conf. 3A9ZXK), pacote
PEB, ano/modelo 2018/2019, pintura Vermelho Glory, com preço público de R$ 167.790,00, desconto de R$ 36.483,00 (isenção de IPI concedida pelo Governo mais desconto de montadora) e valor final de R$ 131.307,00. Os valores
acima anunciados foram calculados para venda direta a clientes PcD com isenção de IPI com base na tabela de preço público vigente nesta data, que está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. O faturamento só

131.307

86.035

será realizado mediante apresentação da documentação completa e regular exigida pela legislação vigente. Por se tratar de venda direta, o proprietário deverá respeitar as regras de permanência mínima com o veículo, não podendo ser transferido a
terceiro pelo prazo informado pela legislação. Faturamento sujeito à disponibilidade em estoque. MyLink 2: sujeito à disponibilidade do app de espelhamento de smartphone. Os serviços OnStar dependem da disponibilidade da rede celular compatível
com a rede OnStar e da disponibilidade do sinal de GPS. Os serviços de emergência funcionam como uma maneira de auxiliar na conexão entre o cliente e os serviços públicos de emergência e dependem das regras, cobertura e disponibilidade destes.
Visite www.chevrolet.com.br/onstar para verificar a área de cobertura dos serviços OnStar e do atendimento de emergência, bem como demais limitações. Promoções válidas para vendas com faturamento até 30/03/2019. Os veículos Chevrolet estão
em conformidade com o Proconve – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - CAC: 0800 702 4200. Imagens meramente ilustrativas.

ARTE

CINEMA NACIONAL VAI
CONTAR A HISTÓRIA
DE UM SURDO !

O

cinema brasileiro lançará em breve na telona uma
emocionante história de Inclusão. Trata-se da trajetória do ex-jogador de futebol Julio Cesar de Souza.
O ex-atleta fez parte do time do Corinthians que
sagrou-se Bicampeão Paulista 1982/83, em plena
Democracia Corinthiana e teve passagens também pelo Palmeiras,
Comercial de Ribeirão Preto/SP, Seleção Brasileira e Europa, até
perder totalmente a audição após encerrar a carreira.
A partir daí, Julio Cesar usou seu conhecimento no esporte e
principalmente no futebol para criar uma metodologia única que
desenvolve habilidades múltiplas na criança Surda. Desenvolveu
um Projeto vitorioso, reconhecido e premiado como melhor do
Brasil na área da inclusão pela Prefeitura de São Paulo/SP e que
até hoje beneficia mais de 200 mil crianças surdas através da
aula de educação física escolar. Tais feitos rendeu a Julio Cesar o
convite do CONADE para tornar-se Embaixador da Pessoa com
Deficiência há 10 anos.
O ex-jogador escreveu um livro contando sua trajetória vitoriosa
chamado “Jogadas da Vida”, mesmo nome do instituto criado por
ele para atender crianças Surdas. Ele também é palestrante motivacional, de inclusão e superação para empresas. Não bastasse
tudo isso, Julio Cesar aprendeu tocar piano depois de ter ficado
surdo e compôs várias músicas já gravadas e uma sinfonia erudita
chamada “Concerto Jogadas da Vida”, que conta através da música
as emoções que vivenciou durante sua vida.
Ele tem apresentado sua sinfonia por todo Brasil acompanhado
de seu maestro e orquestra sinfônica. Surdo ao piano e compondo,
lhe rendeu algumas comparações e alguns o chamam de Beethoven brasileiro.
A história de Julio contada em seu livro e sua superação chamaram a atenção de diretores e produtores de cinema brasileiros
e até do exterior. Segundo ele, o projeto de cinema está em fase
de pré-produção. “Estamos nos reunindo e traçando o caminho
para o roteiro do filme, afinal é muita história. A produção contará
minha vida de garoto brasileiro, porém nascido no Chile, o drama
da minha mãe na minha gravidez, minha trajetória como jogador,
a surdez e o projeto para surdos que desenvolvi nas escolas...
E ainda estamos vendo como vai ficar a parte da música, o pianista
e compositor surdo”, diz Julio. Muito animado com o projeto, ele
conta que em paralelo ainda este ano, será iniciada a captação
dos recursos financeiros para a realização do filme. “Sei que o
processo de realizar uma obra cinematográfica no Brasil é um
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processo longo e cheio de obstáculos, mas estamos preparados
para isso e a história merece. Espero também poder contar com
o apoio do governo nesse projeto e da iniciativa privada, pois
não será somente um filme comum, ele tem a função de levar
informação à sociedade e ao universo da pessoa com deficiência, tem uma proposta de superação e virá para mostrar a todos
que, quando fazemos algo com amor e perseverança, podemos
ir muito além dos nossos sentidos, independente das deficiências
ou não”, finaliza Julio Cesar.
Vamos aguardar novidades sobre o filme !
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POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

NA INCLUSÃO ESCOLAR OU
LABORAL, NINGUÉM SERÁ
DEIXADO PARA TRÁS

T

enho o prazer de convidar o leitor para
fazer comigo uma breve caminhada pelo
título acima, que contém as seguintes
partes: (1) Na inclusão escolar ou laboral.
(2) Ninguém. (3) Será deixado. (4) Para
trás. No final, será acrescentado o Anexo: COLETA
DE DADOS NA CDPD E CENSOS DO IBGE.
(1) NA INCLUSÃO ESCOLAR OU LABORAL
O paradigma da inclusão engloba todos os sistemas
sociais, não apenas a educação e o trabalho. Por esse
olhar, a inclusão acolhe todas as pessoas, não somente as que têm uma deficiência. Este artigo entende
a inclusão escolar como “educação para todos” e a
inclusão laboral como “trabalho/emprego para todos”.
(2) NINGUÉM
O termo NINGUÉM se refere às pessoas já incluídas na
escola [ou empresa] e também aos quatro grupos de pessoas que ainda estão excluídas daqueles espaços comuns:

A) Grupo de pessoas COM deficiência que ainda
não são alunos [ou trabalhadores] e, por isso, obviamente estão ausentes na escola [ou empresa]. De fato,
certos tipos ou categorias de deficiência são frequentemente citados em cursos, palestras e publicações, a
saber: deficiência física, deficiência visual, deficiência
intelectual e deficiência auditiva. Mas, além destas
categorias, existem as seguintes: deficiência psicossocial (sequelas de transtornos mentais), surdocegueira
e deficiência múltipla. Não devemos confundir “surdocegueira” com “deficiência múltipla”, pois elas são
categorias diferentes uma da outra.
B) Grupo de pessoas COM deficiência que estão na
escola [ou empresa] e, mesmo assim, estão “ausentes”
para o sistema educacional [ou produtivo] no sentido
prático, ou seja, quanto à dificuldade ou à impossibilidade de a escola [ou a empresa] preparar e dar aulas
[ou treinamentos] adequadamente, principalmente por
falta de conhecimentos específicos e habilidades es14
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pecíficas de educadores (ou instrutores empresariais), além
da falta de recursos de tecnologia assistiva, de adaptações
razoáveis e das sete dimensões da acessibilidade na escola
(ou empresa). Deste grupo fazem parte alunos [ou trabalhadores] com deficiência intelectual (geralmente, com síndrome
de Down), deficiência física, deficiência visual, deficiência
auditiva, deficiência psicossocial (ou sequelas de transtorno
mental), surdocegueira e deficiência múltipla.
C) Grupo de pessoas SEM deficiência que ainda não são alunos
[ou trabalhadores] e, por isso, estão ausentes na escola [ou empresa]. São, na maioria das vezes, pessoas que, por inúmeros motivos, não tiveram acesso à escola [ou empresa] ou, se o tiveram,
acabaram não sendo matriculados [ou contratados]. Dentre esses
motivos, podemos citar a pobreza, a miséria (extrema pobreza), a
localização longínqua de seus lares em relação às poucas escolas
[ou empresas] existentes, a falta de transporte público acessível
etc. Estes motivos podem estar presentes no grupo A.
D) Grupo de pessoas SEM deficiência que estão na escola
[ou empresa] e, mesmo assim, estão “ausentes” para o sistema
educacional [ou produtivo] no sentido prático, ou seja, quanto
à dificuldade ou à impossibilidade de a escola [ou a empresa]
preparar e dar aulas [ou treinamentos] adequadamente para
estes alunos [ou trabalhadores]. Fazem parte deste grupo as
pessoas que apresentam os seguintes fatores: grande dificuldade de aprendizagem, constantes mudanças de uma escola
[ou empresa] para outra, constantes faltas às aulas [ou aos
dias de trabalho] e, como última solução, a evasão escolar
[ou o abandono do emprego].
Todas aquelas pessoas, que são ou não são alunos [ou
trabalhadores], permanecem ausentes, de uma forma ou outra,
ou seja, pessoas fisicamente ausentes na escola [ou empresa]
porque nunca foram matriculados [ou contratados]. E pessoas
fisicamente presentes na escola [ou empresa], mas “desconhecidos” por não conseguirem aprender “exatamente como
as outras pessoas aprendem”.
(3) SERÁ DEIXADO
A expressão “será deixado” equivale à prática de que
certas pessoas “serão mantidas” em exclusão fora da es-

cola [ou empresa] ou, na melhor das hipóteses, em recintos
segregados, mesmo estando dentro da escola comum [ou
empresa comum].
(4) PARA TRÁS
Mas parece haver certa unanimidade no entendimento de
que a educação [ou o trabalho] é para todos, ou seja, todas
as pessoas têm direito à educação [ou ao trabalho]. Isto já
foi estabelecido há muito tempo na Constituição Federal, na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e outros
dispositivos nacionais e internacionais.
Entretanto, também estamos cientes de que muitas pessoas ainda não fazem parte desse TODOS. Há cerca de 30
anos, quando surgiram os primeiros textos para divulgar o
paradigma da educação inclusiva [do trabalho inclusivo], seus
autores cunharam a frase “TODOS significa TODOS”, frase
que se tornou famosa por defender que NÃO PODERÁ HAVER
EXCEÇÕES (deixando-as PARA TRÁS). Daí a promessa, a nova
bandeira: “Ninguém será deixado para trás”.
(ANEXO) COLETA DE DADOS NA CDPD E CENSOS
DO IBGE
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu Artigo 31 (“Estatísticas e Coleta de Dados”),
determina que:
“(1) Os Estados Partes coletarão dados apropriados,
inclusive estatísticos e de pesquisas, para que possam
formular e implementar políticas destinadas a pôr em prática
a presente Convenção. (2) As informações coletadas de
acordo com o disposto neste artigo serão desagregadas, de
maneira apropriada, e utilizadas para avaliar o cumprimento,
por parte dos Estados Partes, de suas obrigações na presente convenção e para identificar e enfrentar as barreiras

com as quais as pessoas com deficiência se deparam no
exercício de seus direitos”.
Neste assunto (“estatísticas e coleta de dados”), é inevitável que eu comente sobre a surpreendente notícia estampada no jornal O Estado de S.Paulo, em 21/6/2018 a respeito do
novo índice encontrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). A notícia teve por título: “Com nova
margem de corte, IBGE constata 6,7% de pessoas com
deficiência no Brasil”.
Então, agora não valem aqueles 23,9% (obtidos no Censo
IBGE 2010) e sim 6,7%, ou seja, 17,2% a menos. Em números absolutos, se aplicarmos o índice percentual de 6,7%
sobre a mesma população geral existente em 2010 (que era
de 190.755.799 habitantes), o total de 45.590.636 pessoas
com deficiência [Censo 2010] diminuiria para 12.780.639 PcD
[corte do IBGE em 2018]. Ou seja, exatamente 32.809.997
PcD a menos.
Pergunto: as pessoas com deficiência e seus familiares e os
profissionais que atuam neste segmento populacional, em todo
o Brasil, vamos ficar apenas imobilizados e perplexos diante do
novo percentual demográfico apresentado agora pelo IBGE?
Não vamos nos manifestar ao IBGE? Vamos simplesmente
abandonar os 23,9% (2010) e aderir ao novo percentual?
O que e como iremos explicar aos nossos parceiros e demais
agentes intervenientes sobre o novo índice de PcD? Nenhuma
entidade de, para e sobre pessoas com deficiência foi procurada pelo IBGE para prestar a nossa consultoria? O IBGE está
preparando a organização do Censo 2020 e já deveríamos ter
sido convidados para ajudar nessa organização, mas seremos
mais uma vez ignorados pelo IBGE?
Eu já vinha me interessando e me preocupando em saber a
quantidade de pessoas com deficiência no mundo e no Brasil
(desde a década de 60, quando comecei a trabalhar na área
das pessoas com deficiência). Por isso, discordei do Censo
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IBGE 2000 e também do de 2010 porque em ambos os censos foram aplicadas perguntas imprecisas ou mal formuladas
e algumas perguntas nem foram feitas. Nos dois censos, o
resultado numérico saiu excessivamente além ou aquém (dependendo do tipo de deficiência) do provável número real de
pessoas com deficiência, em relação às seguintes questões:
(1) A forma como foram feitas perguntas referentes a pessoas com deficiência intelectual [equivocadamente referida
como “deficiência mental permanente”] resultou em quantidade bem menor do que a estimativa do número real. A
forma como foram feitas as perguntas sobre pessoas com
deficiência visual, ao contrário, resultou em quantidade bem
maior do que seria o número real.
(2) As perguntas referentes a pessoas com deficiência
física foram divididas em dois subgrupos: deficiência física
(da cintura para cima) e deficiência motora (da cintura para
baixo), uma absurda divisão que nunca existiu, no campo da
reabilitação de pessoas com deficiência. Ao dividir a tradicional categoria “deficiência física” em “acima e abaixo da
cintura”, os dois censos deixaram de fora as pessoas com
hemiplegia (e também hemiparesia) direita ou esquerda; as
pessoas com tetraplegia (e também tetraparesia) e as pessoas com triplegia (e também triparesia), ou seja, 2 braços e 1
perna ou 1 braço e 2 pernas. Acrescento aqui as pessoas com
diplegia (e também diparesia), ou seja, 1 braço esquerdo e 1
perna direita ou 1 braço direito e 1 perna esquerda {portanto,
estas não constituem hemiplegia ou hemiparesia].
(3) Os dois censos não tinham perguntas sobre pessoas
com deficiência múltipla.
(4) Os dois censos não tinham perguntas sobre pessoas
com surdocegueira.
(5) Os dois censos não tinham perguntas sobre pessoas
com deficiência psicossocial (também chamada “deficiência
psiquiátrica”, “deficiência por transtorno mental”, “deficiência
por problema de saúde mental”) - deficiência esta [“impedimento de natureza mental” (i.é, de saúde mental)] que consta
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Artigo 1) e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (art. 2°). Portanto, nenhum dos inúmeros tipos de
deficiência decorrentes do TRANSTORNO MENTAL [por ex.,
o transtorno do espectro do autismo] foi incluído nos censos
do IBGE 2000 e 2010 e no recorte de 2018.
A notícia do Estadão saiu após o IBGE ter publicado em
maio de 2018 um volumoso livro (350 p.), intitulado “Panorama
Nacional e Internacional da Produção de Indicadores Sociais:
Grupos populacionais específicos e uso do tempo”, sendo que
o capítulo “Os desafios para a produção de indicadores
sobre pessoa com deficiência – ontem, hoje e amanhã”
tem 53 p. (pp.114-167)
Segundo esse capítulo específico sobre pessoas com
deficiência, a partir de sugestões do Grupo de Washington
16
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de Estatísticas sobre Deficiência (vinculado à Comissão de
Estatística da ONU), “é medido dentro do Censo o grau de
dificuldade em domínios funcionais centrais para participação
na vida em sociedade”.
Na resposta às questões do Censo, o respondente com
deficiência é convidado a avaliar a dificuldade que ele tem
em relação a enxergar, ouvir, caminhar ou subir escadas,
a partir de uma escala que contém os seguintes graus, em
ordem crescente: “nenhuma dificuldade”, “alguma dificuldade”, “muita dificuldade” e “não consegue de modo algum”.
E dos subtotais relativos aos graus, foram desconsideradas
as pessoas com deficiência que responderam “nenhuma dificuldade” e “alguma dificuldade”, pois está parecendo que, para o
novo olhar do IBGE, estas pessoas não deverão ser reconhecidas como titulares dos “direitos das pessoas com deficiência”.
Assim, o IBGE acolheu apenas as pessoas que disseram ter
“muita dificuldade” ou que disseram “não conseguirem de
modo algum”, o que explicaria a enorme diminuição dos números absolutos e do consequente percentual de pessoas com
deficiência em relação aos resultados do Censo 2010. Repare
o leitor que o IBGE incluiu as dificuldades de enxergar, ouvir,
caminhar ou subir escadas sob o argumento de que estas são
consideradas domínios funcionais centrais. E, por isso, o IBGE
não incluiu perguntas sobre a deficiência intelectual, alegando
que os outros domínios funcionais ou, na linguagem da CIF,
“as funções mentais globais e específicas” [por ex., pensar,
perceber, memorizar, calcular] não seriam centrais?
Mas, os resultados saíram equivocados também por outros motivos: a omissão do questionário do IBGE quanto às
pessoas com deficiência psicossocial, deficiência múltipla,
hemiplegia direita e esquerda, surdocegueira, além de ele
não ter corrigido o acréscimo da estranha diferença entre
“deficiência motora” e “deficiência física”.
Portanto, é urgente, é imprescindível que discutamos o
novo índice percentual de pessoas com deficiência no Brasil.
Será que já começamos a nos envolver na discussão sobre
esses novos estudos demográficos?
Em 23/9/2018, foi comemorado pela primeira vez nos
países-membros da ONU o DIA INTERNACIONAL DAS
LÍNGUAS DE SINAIS. Aquela data comemorativa foi criada
com base no já famoso lema “NINGUÉM SERÁ DEIXADO
PARA TRÁS”, que equivale ao princípio “TODOS DEVERÃO
SER INCLUÍDOS”.

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

FEPE COMEMORA
60 ANOS !

O Teste do Pezinho começou a ser
realizado pela FEPE no Paraná em
1987, em parceria com a SESA.

Atividade realizada com os alunos na
Escola Ecumênica.

Atividade realizada com os alunos na
Escola Ecumênica.

Sala de aula da Escola Ecumênica.

Alunos durante gincana na
Escola Ecumênica.
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A

história da FEPE - Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional,
começou no dia 23 de março de 1959, no Paço da Liberdade, na
época, sede da Prefeitura Municipal de Curitiba/PR.
Em uma de suas salas, reuniu-se um grupo de pessoas que,
mesmo que ainda não soubessem, davam um importante passo,
não só para a história da instituição, mas também para o cuidado e inclusão da
Pessoa com Deficiência no Paraná.
A Associação “A Voz do Povo” foi idealizada pelo então radialista e deputado
Jorge Miguel Nassar, juntamente com um grupo composto pelo prefeito, empresários e pessoas engajadas em levar apoio e assistência social à infância, a
velhice e a pobreza. Entretanto, foi apenas no dia 15 de janeiro de 1970, com a
nova diretoria, impulsionada pelo grupo das Ecumênicas, que a Associação “A Voz
do Povo” tornou-se a FEPE - Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional.
A Escola Ecumênica da FEPE foi criada por um grupo de pessoas, em sua
maioria mães de alunos, que mais tarde ficariam conhecidas por “O Grupo das
Ecumênicas”, composto por: Branca Casagrande Sabbag; Ildeman de Figueiredo Alves Pereira; Arminda Bohrer Bertoluci; Maria Soifer Jugend; Sybilla Lucia
Wosiacki; Kathi Faist de Andrade; Ruth Leonor Glitz; a professora Ruth Schrank
e o Pastor Ricardo Wangen, que em 1970 deram os primeiros passos para o
surgimento da escola.
Inaugurada oficialmente em 20 de setembro de 1973, a então batizada Escola
Ecumênica, já prestava atendimento educacional a 43 alunos com deficiência
intelectual e múltipla.
Muita coisa aconteceu nesses 60 anos da Instituição. Foram anos de muito
trabalho duro, mas que geraram resultados que deixariam seus fundadores
orgulhosos.
Hoje, a missão da FEPE é promover a saúde preventiva da gestante e do recém-nascido, melhorando a qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual
e múltipla com ações nas áreas da assistência social, saúde e educação.
A instituição é responsável pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal,
credenciada a Secretária de Saúde do Estado do Paraná (SESA), para a realização
do Programa Nacional de Triagem Neonatal.
O chamado Teste do Pezinho é um exame gratuito e obrigatório, ofertado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) que tem como objetivo diagnosticar 11 doenças
que, se não tratadas precocemente, podem causar deficiência intelectual, além
de outros danos a saúde do bebê.
A FEPE realiza também o Teste da Mãezinha, responsável por detectar e prevenir as manifestações da Doença Falciforme nas gestantes e o Teste do Suor,
exame confirmatório da Fibrose Cística.
O Ambulatório Multidisciplinar Especializado realiza o atendimento a todas
as crianças paranaenses diagnosticadas com Fenilcetonúria, Deficiência de
Biotinidase e Doença Falciforme, dando aos pacientes orientações, acompanhamento familiar, exames confirmatórios, tratamento médico, nutricional e avaliação
psicométrica. Por meio do serviço social também realiza o acompanhamento e
monitoramento dos pacientes junto às famílias.

Desde 2016, a FEPE é credenciada pela Secretária de Saúde
de Santa Catarina (SES/SC), como Laboratório Especializado em
Triagem Neonatal para realizar o Teste do Pezinho, por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS), nas crianças catarinenses.
Em ambos os estados, são realizados mensalmente mais de
23 mil exames.
Na área da educação e socioassistencial a Escola Ecumênica
tem sido de grande importância para as Pessoas com Deficiência
intelectual e múltipla.
O Ambulatório de Estimulação Neurossensorial oferece atendimento clínico voltado à habilitação e reabilitação dos pacientes,
graças a uma equipe de profissionais formados por Fonoaudiólogas, Psicólogas, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Terapeutas
Ocupacionais e Neurologistas.
Além da grade curricular de Português, Matemática, Ciências,
Geografia, História, Cultura e Artes o estudante tem a possibilidade de aprender com os projetos da Brinquedoteca, Biblioteca
e Informática.
Atualmente, são mais de 300 estudantes matriculados no Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Procedimento de coleta do Teste do Pezinho.

Procedimento de coleta do Teste da Mãezinha.
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Fotos: RL foto filmagem

ASADDEP- Associação de Aprendizagem
e Desenvolvimento da Pessoa Com Deficiência

Desde 21 de outubro de 2017 a cidade e
região de Paulínia, interior de São Paulo conta
com a ASADDEP- Associação de Aprendizagem e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência. A entidade surgiu após o fechamento
de outra Associação no mesmo município,
que ocorreu em 2012. Após esse episódio as
Pessoas com Deficiência começaram a se
organizar e desenvolver atividades de lazer
e recreação para manter o grupo. Valdireny
Mira é presidente e fundadora da ASADDEP.
Ela lutou para criar e manter as Pessoas com
Deficiência unidas na cidade. Nascida em
Goioerê, no interior do Paraná, possui uma
doença rara popularmente conhecida como
“Ossos de Vidro”. Descobriu essa patologia
com 9 anos depois de várias fraturas e cirurgias
de correção.
Teve sua fase de adolescência com algumas restrições, mas diz que sempre levou uma
vida normal. Namorou e hoje casada, tem uma
filha de 20 anos que foi sua maior conquista
e sonho realizado, pois era um risco ser mãe
com a patologia. Ocupa o segundo mandato
como Conselheira Estadual dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e vice-presidente do
Núcleo Regional III.
Valdireny fala com bastante entusiasmo do
objetivo principal da Entidade, que é capacitar
as Pessoas Com Deficiência para viverem de
forma independente na comunidade e junto a
sua família, atuando nas áreas de cidadania,
esportes, inclusão digital, lazer, mercado de
trabalho, qualidade de vida e sustentabilidade.
São atendidas na ASADDEP pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência
visual e doenças raras.
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Segundo a presidente: “apresentamos
formatos comunicacionais acessíveis para as
Pessoas com Deficiência, em suas múltiplas
especificidades, seja auditiva visual e motora, devendo buscar ao máximo a adoção das
providências necessárias para oferecimento
de instrumentos de acessibilidade comunicacional, tais como: LIBRAS, audiodescrição
e Braille, respeitando a linguagem de cada
projeto e as necessidades do público”.
Para Valdireny: “a pessoa com deficiência
em nosso País e no mundo sofre as mais diversas dificuldades que conhecemos e desconhecemos. Mesmo contando com todas as
leis criadas e sobretudo a LBI - Lei Brasileira
de Inclusão, a luta pela garantia de direitos e
conscientização da sociedade em geral sobre
a inclusão, preconceitos, discriminação, abandono é notório e visível no Brasil. A organização
da sociedade civil por vários meios e formas se
faz extremamente importante e necessária”.
Em 2018 a Associação, dentre as várias
atividades, realizou o Calendário Inclusão com
fotos de várias pessoas com deficiência e uma
exposição de fotos na sede da Prefeitura Municipal de Paulínia/SP. Os dois eventos foram
chamados de “Empoderamento” e o objetivo
foi a valorização, a autoestima e a visibilidade
da Pessoa Com Deficiência. “As fotos retratam
o potencial fotográfico, a beleza peculiar de
cada um e a inserção como cidadãos na sociedade possibilitando a convivência social com
perspectivas de trocas de experiências entre
os próprios atores e artistas que se tornam
ao participar de uma exposição fotográfica.
Potencializa ainda a descoberta de novas oportunidades e constrói no campo psicológico a

autoconfiança e consciência das escolhas e
tomadas de decisões”, diz a presidente da
Associação.
A Entidade realiza anualmente Atividades
de Lazer na praia, fazendo com que as Pessoas com Deficiência possam desfrutar de
momentos de lazer – na maioria das vezes
buscando parcerias, para que os custos sejam
zero para as PcD.
Outro grande investimento da diretoria da
Associação é na Educação. Eles possuem programas de formação e qualificação profissional
para a pessoa com deficiência. Nesse projeto
criam condições que garantam a toda pessoa
com deficiência o direito a receber uma formação profissional adequada. Organizam os
meios de formação necessários para qualificar
a pessoa com deficiência para a inserção competitiva no mercado de trabalho e ampliam a
formação e qualificação do profissional, sob
a base de educação geral para fomentar o
desenvolvimento harmônico da pessoa com
deficiência, assim como para satisfazer as exigências derivadas do progresso técnico, dos
novos métodos de produção e da evolução
social e econômica.
Outro objetivo do programa é criar e resgatar a empatia como atributo para que o familiar
ou o cuidador aceite as limitações da PcD,
compreendendo dentro do seu ambiente, sobretudo, através do exercício de se colocar no
lugar da pessoa com deficiência.
ASADDEP em pouco menos de 2 anos, já
demonstrou como se faz para prestar – com
excelência - serviços à pessoa com deficiência, independentemente da sua idade, tipo de
gênero, etnia, preferência sexual ou deficiência.
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ATENDIMENTO EXCLUSIVO E
CARROS COMPLETOS COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS E ISENÇÕES!
ONIX LT 1.4 AUTOMÁTICO 2019

SPIN LT 1.8 AUTOMÁTICA 2019

DE R$ 59.090 POR R$ 44.740

DE R$ 69.990 POR R$ 54.350
VEÍCULO MAIS VENDIDO NO SEGMENTO MINIVAN
PARA O PCD, EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO

VEÍCULO MAIS VENDIDO NO BRASIL EM 2018
CRUZE SEDAN LT TURBO AUTOMÁTICO 2019

EQUINOX LT 2.0 TURBO AUTOMÁTICO 2019

SEDÃ PREMIUM MOTOR 1.4 TURBO, CÂMBIO AUTOMÁTICO
E UMA SÉRIE DE EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

O CHEVROLET EQUINOX 2019 É IDEAL PARA QUEM DESEJA UM CARRO
PARA A FAMÍLIA OU PARA VIAJAR, POIS É ESPAÇOSO, CONFORTÁVEL,
SEGURO E TUDO ISSO ALIADO A UM BOM CUSTO BENEFÍCIO

DE R$ 97.790 POR R$ 75.000

DE R$ 147.590 POR R$ 126.000

FINDNEWROADS

ALPHAVILLE
ALAMEDA ARAGUAIA, 2079
BARUERI - SÃO PAULO - SP
PERDIZES
RUA HEITOR PENTEADO, 800
SUMAREZINHO - SÃO PAULO - SP

BUTANTÃ
AVENIDA ELISEU DE ALMEIDA, 747
BUTANTÃ - SÃO PAULO - SP

OSASCO
AV. DOS AUTONOMISTAS, 1001
VILA YARA - OSASCO - SP

REBOUÇAS
AVENIDA REBOUÇAS, 2259
PINHEIROS - SÃO PAULO - SP

VILLA-LOBOS
RUA HENRI BOUCHARD, 77
VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO - SP

VÁLIDO ATÉ 28/02/2019. ONIX LT 1.4 AUTOMÁTICO 2019. PREÇO SUGERIDO DE R$ 50.990,00 PREÇO COM ISENÇÕES R$ 44.740,00. SPIN LT 1.8 AUTOMÁTICA 2019. PREÇO SUGERIDO DE R$ 69.990,00, PREÇO
COM ISENÇÕES R$ 54.350,00. CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUTOMÁTICO 2019. PREÇO SUGERIDO DE R$ 97.790,00, PREÇO COM ISENÇÕES R$ 75.000,00. EQUINOX LT 2.0 TURBO AUTOMÁTICO 2019. PREÇO
SUGERIDO DE R$ 147.590,00. PREÇO COM ISENÇÕES DE R$ 126.000,00. CONSULTE CONDIÇÕES NA LOJA. A CARRERA CHEVROLET SE RESERVA O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS/DIGITAÇÃO. IMAGENS ILUSTRATIVAS. NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES.
chevrolet.com.br

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

SEXUALIDADE

P O R PA U L A F E R R A R I

MERCADO ADULTO: UMA GRANDE
OPÇÃO PARA EMPREENDER

A

os 27 anos e diagnóstico de Atrofia Muscular, Renata é dessas mulheres que não
se limitam por conta da deficiência. Moradora do município de Pimenta Bueno,
no estado de Rondônia, a modelo da
agencia Kica de Castro possui uma loja física e virtual
de produtos eróticos: a Erótica Floor.
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“A maior parte do tempo atendo sozinha na loja
física. Minha relação com os clientes é bem próxima,
temos até um grupo no WhatsApp. Com frequência,
proponho temas de empoderamento e inclusão e sempre sai boas conversas e muito aprendizado”, conta a
empreendedora.
Iniciativas assim ajudam muito a fortalecer a ideia de
que a pessoa com deficiência não é um ser assexuado
e santificado, e assim a sociedade passa a enxergar
essa população como produtiva, sexualmente ativa e
capaz de seguir com naturalidade a vida. “Quando o
cliente não me conhece pessoalmente e vai até a loja
física, é comum acontecer um certo impacto ao ver que
tenho deficiência, que sou cadeirante e, quase sempre,
surgem comentários inusitados”, comenta.
Quando questionada sobre como tem sido essa
experiência, Renata mostra profissionalismo e maturidade ao dizer que, buscando o melhor atendimento
e os melhores produtos, a deficiência vira apenas

Paula Ferrari
é fisioterapeuta, especialista em
reabilitação neurológica. Há 10 anos
trabalha com a temática da sexualidade
da pessoa com deficiência. Modelo
fotográfica da agência Kica de Castro
Fotografias.
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mais um detalhe. É preciso usar o destino a seu favor !
“Uma parte dos meus clientes também possuem algum
tipo de deficiência e eu consigo fazer um atendimento
diferenciado e dar dicas, conheço o outro lado, sei das
limitações e inseguranças em relação a sexualidade”,
conta.
Para conhecer um pouquinho mais da Renata e da
Erótica Floor, vocês podem acompanha-la nas redes sociais. Instagram: @renataame2 e @sexshoperoticafloor
Ficou interessado ? Segura que lá vem uma dica
quentinha !
Nos dias 05 a 07 de abril, acontecerá no Pavilhão
ProMagno, em São Paulo/SP, a Feira Íntimi Expo 2019.
Será a 5ª Edição da Feira Internacional de Negócios
do Mercado Íntimo e Sensual do Brasil. Vale lembrar
que este ano a feira, que antes era voltada apenas para
lojistas, terá um espaço reservado ao público final, ou
seja, quem tem interesse em adquirir produtos para
uso pessoal.
Vai ficar aí parado(a) ? Já reserva na agenda a data
e aproveita que a entrada é gratuita !
Nos vemos lá !

CARRERA VOLKSWAGEN TEM
ATENDIMENTO EXCLUSIVO E CARROS
COMPLETOS COM CONDIÇÕES
ESPECIAIS DE FINANCIAMENTO.

VIRTUS SENSE 1.6
AUTOMÁTICO FLEX 2019

55.228,46

R$
IPI + ICMS + % DESC. DA FÁBRICA

POLO SENSE TSI 1.0

AUTOMÁTICO FLEX 2019

57.629,49

R$
IPI + ICMS + % DESC. DA FÁBRICA

NOVO JETTA 1.4
COMFORTLINE TSI

96.654,83

R$
IPI + % DESC. DA FÁBRICA

(11)

4002.1212
WWW.CARRERA.COM.BR

ALPHAVILLE: AL. ARAGUAIA, 2111- ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP
OSASCO: AV. DOS AUTONOMISTAS, 1117 - VILA YARA - OSASCO - SP
SANTOS: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 350 - MACUCO - SANTOS - SP
BREVE UNIDADE VILLA LOBOS

VÁLIDO ATÉ 28/02/2019. VIRTUS SENSE 1.6 AUTOMÁTICO 2019. PREÇO COM ISENÇÕES DE IPI E ICMS R$ 55.228,46. POLO SENSE TSI 1.0 AUTOMÁTICA 2019. PREÇO COM ISENÇÕES DE IPI E ICMS R$ 57.629,49. JETTA COMFORTLINE 1.4 TSI AUTOMÁTICO
2019. PREÇO COM ISENÇÕES DE IPI R$ 96.645,83. CONSULTE CONDIÇÕES NA LOJA. A CARRERA VOLKSWAGEN SE RESERVA O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS/DIGITAÇÃO. IMAGENS ILUSTRATIVAS. NA CIDADE SOMOS TODOS
PEDESTRES.

TURISMO

PORTUGAL PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA !

D

esde 2012 a Oca Viagens está atuando com
destaque no mercado de turismo para
PcD e oferece produtos de viagens
para passageiros que necessitam
de atenção diferenciada. “Iniciamos
com o atendimento a grupos da Melhor Idade que
precisavam de atenção durante o tempo integral nas
viagens e com isso desenvolvemos outros produtos que
oferecem mais conforto aos turistas”, diz a diretora Suzan
Escobar. A agência desenvolve pacotes especiais para pessoa
com deficiência.
Nas viagens, todas as PcD contam com guias altamente preparados para auxiliar nas diversas situações que uma viagem
pode causar, como entrar em contato com a família, acionar
seguro viagem, acompanhamento durante atendimento médico, aquisição de produtos farmacêuticos, locação de cadeiras
de rodas ou andadores, compra antecipada de ingressos,
contratação de profissional da saúde para atendimento no
hotel, ou seja, esse guia atenderá as necessidades do turista
com deficiência em praticamente todos os sentidos.
No Brasil existem poucos produtos de viagens que conseguem atender às necessidades do turista com deficiência.
“Falta acessibilidade nos aeroportos, nos veículos que transportam passageiros nos destinos turísticos, nos hotéis, nos
restaurantes, em praias, museus, parques, etc. A maioria das
PcD físicas, principalmente, dependem de acompanhantes
para viajar ou para garantir o mínimo de conforto”, afirma a
diretora da Oca Viagens.
Na Europa existe um grande movimento de inclusão que

A cidade de Sintra recebeu o prêmio de
“Município do Ano Portugal”, com o projeto “Sintra Inclui”.
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oferece qualidade nos serviços realmente inclusivos.
Suzan Escobar diz que tem muitos parceiros de
toda cadeia do Turismo envolvidos, através de
acordos e convênios que vem sendo captados e
incorporados há bastante tempo. A diretora cita
especialmente Portugal, onde existem vários
roteiros que foram desenhados para atender às
PcD, incluindo a possibilidade de dar continuidade
a rotina diária de cuidados mesmo fora do Brasil. “Já
existem ônibus, por exemplo, para transportar cadeirantes com
capacidade de transportar muitas pessoas em apenas uma
viagem. Isso tornou concreta a possibilidade de um cadeirante
viajar sozinho para este destino. Dado o tamanho de Portugal,
fica fácil imaginar que é possível percorrer Portugal - de norte a
sul - com conforto e segurança em pouco tempo sem depender
de acompanhamento”, comenta Suzan.
Através destes programas, muitos profissionais da área da
saúde estão em hotéis para fazer trocas de roupa, auxiliar com a
alimentação, com a administração de medicamentos e com a locomoção de pessoas que precisam de apoio. Além dos cuidados
dentro dos hotéis, é possível alugar cadeiras anfíbias e elevadores
para praias e piscinas e mais uma série de equipamentos que
facilitam a vida de quem tem algum tipo de deficiência.
O projeto em Portugal, conta com o apoio de várias unidades hospitalares estrategicamente localizadas na cidade de
Sintra que fica há 30 Km da capital de Portugal. Lá é possível
dar continuidade a tratamento de fisioterapia como ter um
atendimento médico de emergência eficiente. A sede da Oca
Viagens fica na capital paulista.
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COM CONDIÇÕES ESPECIAIS E ISENÇÕES!

53.083,

A PARTIR DE

KICKS S DIRECT R$

O CARRO MAIS VENDIDO NO SEGMENTO PCD

CÂMBIO XTRONIC CVT

DIREÇÃO ELÉTRICA

PORTA-MALAS VERSÁTIL COM 432 L

COMPROMISSO NISSAN

WWW.CARRERA.COM.BR
VÁLIDO ATÉ 28/02/2019. KICKS S DIRECT AUTOMÁTICO 2019. PREÇO SUGERIDO DE R$ 69.990,00 PREÇO COM ISENÇÕES R$ 53.083,00. CONSULTE CONDIÇÕES NA LOJA. A CARRERA NISSAN SE RESERVA O
DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS GRÁFICOS/DIGITAÇÃO. IMAGENS ILUSTRATIVAS. NA CIDADE SOMOS TODOS PEDESTRES..

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE

TUDO VALE A PENA !

M

ou menos assim:
1)
2)
3)
4)
5)

eu filho Gabriel é autista. Teve o
diagnóstico aos 3 anos. Logo depois, recebi um panfleto de uma
fonoaudióloga com umas “dicas”
que eu deveria seguir. Dizia mais

converse com seu filho sobre tudo;
dance com ele;
cante;
olhe nos olhos;
use frases curtas.

Tinham outras regras também, mas essas eu as
coloquei em prática há 16 anos. Converso com ele
sobre tudo e quando o “negócio aperta”, solto um:
me ajuda aí...
Falo tanto NÉ que ele também responde tudo
com NÉ !
Ele fala pouco, meio embolado. Mas o som da
voz dele acalma minha alma e alegra meu coração.
Adora cantar. Tem um repertório meio eclético ! Já
cantou muito aquela do Latino: “hoje é festa lá no
meu ap, pode aparecer”... Até o clássico do Roberto
Carlos: “e como é grande, o meu amor... por você...”
Acho que a maior regra de todas, quando você tem
um filho autista é ter BOM SENSO e BOM HUMOR !
Porque você vai precisar.
Já passei por muitas situações complicadas.
O maior desafio do autismo é o comportamento
inadequado. Vou escolher algumas:
- Estávamos no Prezunic – um supermercado no
Rio de Janeiro/RJ – eu, ele e a psicóloga, que estava
o ensinando a fazer compras. Neste dia ele estava
com sinusite, deveria estar sentindo dor, mas na
maioria das vezes, temos que descobrir que eles
estão doentes. Meu filho não chega e diz: “mãe,

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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estou com dor na garganta”... ou no ouvido.
A psicóloga era muito confusa, dava várias
ordens ao mesmo tempo e ele se desorganizou e quando estava colocando uns legumes na sacola ele deu um
tapa no nariz dela. O nariz
sangrou, ela foi ficando
verde e desmaiou. Gabriel
chorava, queria se bater,
ficou desorganizado. Um
homem começou a falar alto
que tinha que chamar a polícia, que o meu filho não
podia andar solto por
aí... Respirei fundo,
pedi a dois funcionários do mercado que
segurasse os braços
do meu filho, cada um
de um lado para ele
não se bater, chamei
a moça do mercado
para acudir a psicóloga, ela rapidamente voltou a si. Parei,
olhei para o meu filho, muitas pessoas
do nosso lado, discutindo com o homem,
eu limpei o seu rosto,
com um pacotinho de
lenço de papel que
uma senhora colocou na minha mão e
sai daquela situação
com ele. Ele se acalmou, fomos para o
setor do frios e parece que nada daquilo
tinha acontecido.
Sempre vejo as atitudes das
pessoas “boas” no mundo, porque elas sim são a maioria ! A
psicóloga, um tempo depois,
mandou a sócia dela encaminhar meu filho para o

AUTISMO
NEC, instituto em Boston (EUA),
que demora alguns anos só para
responder um formulário ! Por
isso, acho que a grande sacada
é o treinamento dos pais, para
não ficarmos na mão de nenhum
terapeuta !
Teve outro episódio no shopping,
ele tinha pedido o dia inteiro
para ir ao shopping. Fomos ! Eu,
ele e a cuidadora. Ele pediu para
ir num restaurante self service.
Shopping lotado, feriado escolar.
Ele monta seu prato, sentamos
numa mesa e de repente ele joga
o prato no chão... O shopping
inteiro parou ! Silêncio absoluto !
Nesta hora eu gostaria de ter
me transformado num avestruz
e ter enterrado minha cabeça no
chão. Mas como não me transformei, respirei fundo, não me
atrevi a olhar para o lado, ouvi
uma voz lá no fundo oferecendo para ajudar. Agradeci. E falei
sério com meu filho: “você vai
pegar tudo que jogou no chão”.
Fiz ele catar todos os pedaços
do prato e colocar na bandeja.
Depois nos levantamos como se
nada tivesse acontecido. Ele foi
brincar num parquinho.
Eu queria entender porque o
autista se desorganiza do nada
! Tem muitas outras histórias...
Muitas ! Mas tudo que vivemos
valeu a pena.
Hoje, aos 19 anos, ele se
comporta muito bem, sabe esperar e é muito obediente, sabe
se controlar. O autista tem que
ter limites, tem que ser educado, ele não pode fazer tudo que
quiser só porque é autista. Eles
não têm medo de correr na rua
e ser atropelado, por exemplo,
então cabe a nós responsáveis,
ensiná-los a ter medo, a cantar,
a dançar...
Eu falo com o meu filho desde
pequeno que “a vida é dura”...
mas que vale a pena !
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N O TA S

ADD/MAGIC HANDS É
PENTACAMPEÃO NACIONAL !!!
A ADD Magic Hands conquistou no início de janeiro de 2019 o
seu 5º título brasileiro masculino de basquete em cadeira de rodas.
A equipe paulistana contou com a força de sua torcida no CT Paralímpico, em São Paulo/SP, e venceu o CAD Rio Preto. A decisão
foi transmitida pelo SporTV 2 e terminou com o placar de 69 a 52.
A equipe do Magic Hands já venceu o mesmo campeonato em
2010, 2011, 2014 e 2016, quando também chegou ao lugar mais
alto do pódio no Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas. Em
2017, no entanto, a equipe da Zona Sul de São Paulo/SP tinha sido superada por 58 a
56 pelo próprio CAD Rio Preto. Na disputa do terceiro lugar a Gadecamp - equipe do
interior de São Paulo venceu a partida e superou a ANDEF, do Rio de Janeiro, por 71 a 66.
O Campeonato Brasileiro de Basquete é referente à temporada de 2018 e estava
programada para ocorrer no início de dezembro passado, mas foi reagendada, pois
coincidia com a data do Campeonato Sul-Americano da modalidade, que foi realizado na
cidade de Lima, no Peru. Por sinal a Seleção Brasileira foi a vice-campeã da competição
regional. Dos atletas do Magic Hands, o técnico e outros 6 atletas são paralímpicos e
fazem parte da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas. Já começaram os
preparativos para disputarem o Mundial, que vai valer uma vaga para as paralímpiadas.

MCDONALD’S: ISRAEL TEM
PRIMEIRA LOJA TOTALMENTE
ACESSÍVEL NO MUNDO
As 180 filiais da Rede McDonald’s em Israel, em função de um acordo de cooperação
firmado com o aplicativo israelense RightHear, faz com que cada pessoa com deficiência
visual, através de sensores inteligentes, tenham instruções exatas para alcançar balcões,
mesas, banheiros e todas as demais dependências das lanchonetes de forma independente. A tecnologia já está sendo utilizada em todas as lanchonetes em Israel e busca
criar soluções para pessoas cegas ou com dificuldades de enxergar. A RightHear, foi
fundada há apenas 3 anos, é um aplicativo gratuito que usa a voz para ajudar a orientar
pessoas com deficiências visuais.

ESPORTE

C

om 44,4 % dos votos – através do voto popular, o fluminense Igor Barcelos foi eleito o
“Atleta da Galera 2018” e levou o título para
a ANDEF, de Niterói/RJ. Com 30 anos de
idade, ele é jogador de bocha desde 2017.
Conheceu a modalidade só em 2016, durante os Jogos
Paralímpico Rio 2016.
Durante a premiação, que ocorreu na capital paulista,
o campeão disse que “agradece a cada um que votou e
divulgou a votação. Foi inesperado estar na final e sou grato por cada um que me deu a oportunidade de participar
desse grande evento de premiação realizado pelo Comitê
Paralímpico Brasileiro”.
Com 36,8 % dos votos, o segundo lugar ficou com a
nadadora Evellyn Garrido e em terceiro lugar, com 18,8 %
ficou André Rocha, atleta do arremesso de peso e do lançamento de disco. Ainda na mesma solenidade de premiação,
a judoca paulista Alana Maldonado e o jogador de futebol
de 5 gaúcho Ricardinho Alves receberam a premiação de
Atletas do Ano no Prêmio Paralímpicos 2018.
Segundo Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro: “foi um momento em que tivemos muito para
celebrar. Foram várias medalhas e performances em 2018
que nos orgulharam e nos fizeram vibrar. Projetos importantes começaram em 2018, como o Centro de Formação
- Esportes Paralímpicos. E não há palco melhor do que o
Prêmio Paralímpicos para comemorarmos e agradecermos”.
A Judoca Alana Maldonado, de 23 anos e natural de
Tupã/SP, conquistou o título de Melhor Atleta Feminina
pelo segundo ano consecutivo. Disse que: “foi um ano
abençoado. O objetivo foi alcançado. Desde que entrei
no judô sonhava com esse momento e fiz história ao
conquistar a primeira medalha de ouro paralímpica no
Mundial de Judô”, disse a atleta, que possui baixa visão
em decorrência da doença de Stargardt, descoberta
quando tinha 14 anos.
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FOTOS - Crédito: Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro

IGOR BARCELOS É ELEITO ATLETA
DA GALERA DO PRÊMIO
PARALÍMPICOS 2018 !

Outros atletas Premiados
Atletismo - Petrúcio Ferreira
Basquete em CR - Marcos Sanchez
Bocha - Maciel Santos
Canoagem - Igor Tofalini
Ciclismo - Lauro Chaman
Esgrima em CR - Jovane Guissone
Esportes de Neve - Cristian Ribera
Futebol de 5- Ricardo Alves
Futebol de 7 - Evandro Gomes
Goalball - Leomon Moreno
Halterofilismo - Mariana D’Andrea
Hipismo - Rodolpho Riskalla
Judô - Alana Maldonado
Natação - Daniel Dias
Parabadminton - Vítor Tavares
Parataekwondo - Débora Menezes
Remo - Diana Barcelos e Jairo Klug (2 atletas)
Rugby em CR - José Raul Schoeller
Tênis de mesa - Cátia Oliveira
Tênis em CR - Ymanitu Geon
Tiro com arco - Jane Karla
Tiro esportivo - Geraldo von Rosenthal
Triatlo - Jessica Ferreira
Voleibol sentado - Wescley Oliveira
Atleta revelação - Cristian Ribera
Atleta da Galera - Igor Barcellos
Melhor atleta feminino – Alana Maldonado
Melhor atleta masculino - Ricardo Alves
Melhor técnico individual – Denílson Lourenço
Melhor técnico coletivo - Alessandro Tosim
Troféu Aldo Miccolis - Andrew Parsons
Personalidade Paralímpica - Senador Flexa Ribeiro
Clube Caixa – Associação dos Paraplégicos de Uberlândia - Aparu (MG)
Memória Paralímpica - ANDEF
Já o atleta de futebol de 5 Ricardinho Alves faturou a principal categoria
do Prêmio Paralímpicos. Ele foi o principal destaque da conquista do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira de futebol de 5, em Madri, na
Espanha. Além de ter sido artilheiro da competição, o gaúcho de Osório/RS
ainda sagrou-se campeão nacional novamente por seu clube, a Agafuc-RS.
“Foi um ano de ouro. Disputei quatro competições e venci todas. No
Mundial fomos campeões, fiz gol na final, fui artilheiro e melhor jogador.
Estou bastante feliz”, disse Ricardinho, que perdeu a visão aos 6 anos por
causa de um descolamento de retina.
Durante a solenidade, dentre outras homenagens, foram premiadas
outras 25 modalidades. Cristian Ribera, de 16 anos, foi o atleta revelação
do ano do esqui cross-country. Ele foi responsável pelo melhor desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno, em PyeongChang, na
Coreia do Sul.
Denílson Lourenço, treinador de Alana Maldonado, foi premiado como
o melhor técnico de modalidades individuais.
Alessandro Tosim, medalhista de ouro no Mundial de Malmo, na Suécia,
venceu como o melhor técnico de modalidades coletivas. Ele é técnico da
equipe masculina de goalball.

N O TA S

PEC QUER
PADRONIZAR
OFICIALMENTE
NOMENCLATURA
DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Em diversos artigos na Carta Magna de 1988 ainda
permanece a nomenclatura “pessoas portadoras de deficiência”, em vez “Pessoas Com Deficiência”. A nomenclatura correta foi adotada na Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada
em Nova York em 30 de março de 2007 e promulgada no
Brasil pelo Decreto Presidencial Nº 6.949/09. A Deputada
Federal Rejane Dias (PT-PI) apresentou uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 427/18, que prevê a alteração constitucional. Segundo a parlamentar “embora
aparentemente simples e de cunho apenas estético, traz
consigo uma verdadeira mudança de paradigmas e de
valorização desse importante segmento social. Diversos
dispositivos constitucionais tratam essa grande parcela
da sociedade como: “pessoas portadoras de deficiência”, enquanto a nomenclatura adequada atualmente é
“Pessoas Com Deficiência”. A proposta será analisada
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ) que deve exaurir um parecer quanto à admissibilidade. Em sendo aprovada nesta Comissão, será examinada por uma Comissão Especial criada especialmente
para essa finalidade. Em seguida, será votada em dois
turnos pelo Plenário e só após essa aprovação segue
para sanção ou veto presidencial.
REVISTA REAÇÃO
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FOTOS - Crédito: Edith Schmitd / CIEE

O PAPEL DO CIEE E O PROFISSIONAL
COM DEFICIÊNCIA
NO MUNDO DO TRABALHO

A

nualmente, todo dia 3 de dezembro comemora-se o Dia
Internacional da Pessoa Com
Deficiência. A data foi criada
pela ONU - Organização das
Nações Unidas em 1992, e o objetivo é buscar conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos.
Nessa busca, conseguir uma vaga de estágio
e aprendizagem é um importante passo para
uma maior inclusão no mundo do trabalho.
“Ter oportunidades para iniciar sua jornada profissional é um grande desafio para
pessoas com deficiência. Muitas empresas
ainda não têm programas destinados a essa
parcela da população que cada vez mais reivindica esse espaço”, comenta Luiz Gustavo
Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do Centro de Integração Empresa
Escola - CIEE.
De acordo com a edição mais recente no
Censo do IBGE, há mais de 46 milhões de
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PcD no Brasil. Deste total, segundo estimativa do CIEE, aproximadamente um quarto
está apto para ingressar no mundo do trabalho. Por isso, a entidade criou em 1999, o
Inclui CIEE, voltado a atender esse grande
número de profissionais.
“Desde a criação do Inclui CIEE, mais de
40 mil jovens já tiveram contato com oportunidades de estágio e aprendizagem. São
passos importantes, mas ainda há muito a
ser feito. A inclusão vai muito além da contratação de uma pessoa com deficiência”,
completa Coppola.
Legislação
O Inclui CIEE, agindo como uma consultoria, também ajuda empresas a cumprir a lei Nº
8213/91, mais conhecida como Lei de Cotas.
Por meio dela, foi definida a obrigatoriedade de empresas com mais de 100 colaboradores contratarem profissionais com
deficiência, obedecendo ao percentual que

FIAT PARA PCD
FIAT ARGO PRECISION
1.8 AUT. 2019

FIAT CRONOS DRIVE

PREÇO PÚBLICO

R$ 69.990,

1.8 AUT. 2019

PREÇO CLIENTE PCD

PREÇO PÚBLICO

R$ 68.790,
PREÇO CLIENTE PCD

R$ 51.375,

R$ 51.569,28

70

AUTONOMY

Programa para a mobilidade

ISENÇÕES DE IPI, IOF, ICMS E IPVA - AUXILIAMOS COM A DOCUMENTAÇÃO.

Méier - Rua 24 de Maio, 833
21 2197-8400
Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 858
21 3198-3300
Nova Iguaçu - Av. Carlos Marques Rollo, 951 21 2107-1900
www.itavemafiat.com.br

No trânsito, a vida vem primeiro.

facebook.com/itavemafiat

Fotos meramente ilustrativas. Cronos Drive 1.8 Aut. 18/19 preço especial PCD de R$ 51.569,28. Argo Precision 1.8 Aut. 18/19 preço especial PCD de R$ 51.375,70. Consulte-nos
para mais informações sobre documentações necessárias para descontos especiais para clientes PCD. Ofertas válidas até 28/02/17. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis
erros de digitação.

JEEP COM OFERTAS ESPECIAIS PARA PCD
ISENÇÕES DE IMPOSTOS
AUXILIAMOS NA DOCUMENTAÇÃO

RENEGADE 1.8 16V FLEX
AUTOMÁTICO 2019
PREÇO PÚBLICO: R$ 69.990
PREÇO PCD: R$ 54.663

JEEP COMPASS SPORT 2.0 16V 4x2
FLEX 4P AUTOMÁTICO 2019
PREÇO PÚBLICO: R$ 113.990
PREÇO PCD: R$ 96.532,36*

21 2159-6969
%
jeep.itavema.com.br
No trânsito, a vida vem primeiro.

facebook.com/interjeep.itavema

Renegade 1.8 16V AT Flex 18/19 preço especial PCD de R$ 54.663,00. *Compass Sport AT 2.0 16V 4x2 FLEX 4P 18/19 preço especial PCD (Somente IPI) de R$ 96.532,36.
Consulte-nos para mais informações sobre documentações necessárias para descontos especiais para clientes PCD. Ofertas válidas até 28/02/17. Reservamo-nos o direito de
corrigir possíveis erros de digitação.
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varia de 2 a 5 % de acordo com o número
de colaboradores. “Cumprir a cota é o primeiro de muitos passos. Empresas mais
engajadas com a diversidade já entendem
a inclusão como forma de diversificar seu
quadro de colaboradores, dando ferramentas e capacitação para que eles façam
parte ativamente do mundo corporativo”,
explica Lilene Ruy, supervisora de Inclusão
Social do CIEE.
Quem pode ser estagiário ?
A Lei do Estágio Nº 11.788/2008, estabelece que estudantes regularmente
matriculados e frequentando as aulas nas
modalidades ensino médio, ensino médio
técnico e ensino superior e a partir dos
16 anos, podem ser contratados como
estagiários.
Quem pode ser Jovem Aprendiz ?
A Lei da Aprendizagem Nº 10.097/2000,
estabelece que estudantes regularmente
matriculados e frequentando as aulas nas
modalidades nos anos finais do ensino
fundamental, ensino médio, ensino médio
técnico ou formado no ensino médio e a
partir de 14 anos podem ser contratados
como jovem aprendiz.
Sobre o CIEE
Desde sua fundação, há 54 anos, o
CIEE se dedica à capacitação profissional
de estudantes por meio de programas de
estágio. Em 2003, abriu uma nova frente
socioassistencial com a aprendizagem.
Atualmente, administra o estágio de 200
mil estudantes e a aprendizagem de 100
mil adolescentes e jovens. Em paralelo,
mantém uma série de ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de
populações vulneráveis.
1 - É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com
os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai)
ou entidades de classe.
2 - Promove o acesso e a integração
ao mundo do trabalho a adolescentes e
jovens por meio da oferta de programas
de estágio e aprendizagem.
3 - É uma entidade qualificada para
ministrar os encontros de capacitação socioprofissional a aprendizes.
4 - É mantida por contribuições de em-
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presas e órgãos públicos parceiros nos
programas ofertados. Nada é cobrado dos
jovens e adolescentes beneficiados.
5 - É dirigido com um conselho compos-

to por educadores, profissionais liberais e
empresários, todos voluntários.
Mais informações: https://portal.ciee.org.br

I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

APÓS FECHAR O ANO DE 2018 COM VENDAS
ACIMA DA EXPECTATIVA PARA O MERCADO
PCD, A PEUGEOT PROJETA UM 2019
AINDA MAIS AQUECIDO NO SEGMENTO

A

PEUGEOT 208 ACTIVE
PACK AUTOMÁTICO

PEUGEOT encerra 2018 com projeções ainda

“Nossos carros têm qualidade superior de projeto, design,

mais ousadas para 2019. Todo esse entusiasmo

segurança, acabamento e equipamentos em cada uma das

tem explicação: ainda com a economia que se

respectivas categorias. Os três modelos já vêm equipados com

recupera de uma severa retração nos últimos

o i-cockpit e central multimídia. Tudo isso com isenção total, até

anos, o mercado voltado para o público PCD

mesmo o SUV PEUGEOT 2008 consegue entrar na alíquota.

tem demostrado poder de reação mais rápido que os demais

Além disso, em respeito ao nosso consumidor e para que ele

setores e crescido acima da média da economia e das projeções.

possa aproveitar o quanto antes a sensação única que é dirigir

“Vivemos uma era de emancipação para a pessoas com

um PEUGEOT, estamos realizando ação de pronta-entrega para

deficiência, isso implica em maior autossuficiência e necessidade

todos os modelos”, conclui o executivo.

de mobilidade. Somado a esses fatores, temos um consumidor

De acordo com o diretor, a expectativa para 2019 é de um

que ganhou em poder aquisitivo e está ávido para comprar e

crescimento ainda maior para esses produtos, em especial para

conquistar sua independência. O carro representa exatamente
a união dessas vertentes”, explica o diretor de vendas
da PEUGEOT, Frederico Battaglia.

o SUV PEUGEOT 2008. “Estamos tendo uma grande procura
pelo SUV PEUGEOT 2008, pois o utilitário esportivo
já vem com muitos itens diferenciados de série se

Ainda segundo Bataglia, essa demanda reprimida

comparado com seus concorrentes, como central

tem puxado as vendas do segmento para cima, mas

multimídia; quatro airbags; piloto automático; farol

há outros aspectos igualmente importantes que

DRL, entre outros”, argumenta.

ajudam a entender o cenário geral e, principalmente,
a performance da PEUGEOT junto ao público PCD.
Para ele, este público tem como característica um alto nível

Outros fatores que fazem do SUV PEUGEOT 2008
estar entre os preferidos entre o PCD são o porta-malas
maior, com capacidade de 402 litros, a altura, em relação

de exigência, buscando produtos que já contemplam mais itens

ao solo, também é mais elevada, o que facilita a transição entre

de série, agreguem conforto e funcionalidade ao seu dia a dia,

a cadeira de rodas e o banco. Itens que geram maior qualidade

além, é claro, de um design elegante e qualidade de acabamento.

de vida ao proprietário. “Temos um enorme respeito pelo público

Neste sentido, a PEUGEOT tem ganho mercado junto ao PCD

PCD e por isso desenvolvemos um produto que contém o DNA

devido a modelos específicos para esse público. Atualmente,

da PEUGEOT, com uma condução mais esportiva, que privilegia

são 3 modelos destinados ao PCD, que contam com isenção

uma experiência diferenciada de dirigir, e ao mesmo tempo, traz

de ISS e ICMS; o 208 Active Pack Auto; o 208 Griffe Business

conforto, segurança e tecnologia, itens que fazemos questão de

Auto e o SUV 2008 Allure Business Auto.

proporcionar ao nosso consumidor ”, finaliza.
REVISTA REAÇÃO
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1º LUGAR
CRETA (HYUNDAI)
KICKS (NISSAN)

2018

RESULTADO DA PESQUISA

O CARRO DO ANO 2018
PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA !!!
36
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2º LUGAR

NOVO COROLLA (TOYOTA)
RENEGADE (JEEP)

3º LUGAR
NOVO FIT (HONDA)
ECOSPORT (FORD)
SPIN (GM)

O CARRO DO ANO 2018 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA !!!
NESSES 21 ANOS DESSA PESQUISA, ONDE OS LEITORES E
ASSINANTES DA REVISTA REAÇÃO, FORMADORES DE OPINIÃO
E USUÁRIOS DE VEÍCULOS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
FAMILIARES E TAMBÉM PROFISSIONAIS DA ÁREA – ELEGEM,
ATRAVÉS DO VOTO DIRETO, PELO NOSSO SITE OU NO CUPOM
CARTA-RESPOSTA ENCARTADO NA PRÓPRIA REVISTA: “O MELHOR
CARRO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA” – ESSA É A PRIMEIRA
VEZ QUE MODELOS QUE NÃO SÃO DAS MARCAS HONDA OU
TOYOTA CHEGAM NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO
REVISTA REAÇÃO
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E
2018

ssa Pesquisa já é uma tradição no mercado automobilístico voltado às Vendas Diretas/
Especiais, afinal, são nada
mais, nada menos do que 21
anos elegendo pelo voto direto dos leitores
e assinantes, o “Carro do Ano para Pessoa
com Deficiência”. Ela, nessas mais de duas
décadas, tornou-se referência para as montadoras de veículos em seus departamentos
de Vendas Diretas/Especiais e, também, principalmente, referência para o consumidor
de automóveis com deficiência e seus familiares, que se baseiam nos seus resultados
para sua decisão de compra em boa parte
dos casos.
Na Pesquisa da Revista Reação é o leitor
quem expressa sua opinião e não a revista, e

RESULTADO DA PESQUISA 2018
1º LUGAR

CRETA (HYUNDAI) / KICKS (NISSAN)

18%

2º LUGAR

NOVO COROLLA (TOYOTA) / RENEGADE (JEEP)

14.5%

3 º LUGAR

NOVO FIT (HONDA) / ECOSPORT (FORD) / SPIN (GM)

13%

4 º LUGAR

NOVO CIVIC (HONDA) / PRISMA (GM) / COMPASS (JEEP)

11,5%

5 º LUGAR

PAJERO (MITSUBISHI) / SW4 (TOYOTA) / YARIS (TOYOTA)

10%

6 º LUGAR

HRV (HONDA) / CAPTUR (RENAULT) / ONIX (GM) / XC 60 (VOLVO)

9%

7 º LUGAR

2008 (PEUGEOT) / VIRTUS (VW) / 408 (PEUGEOT) / CITY (HONDA)

8%

8 º LUGAR

NOVO POLO (VW) / GLA (MERCEDES) / HB 20 SEDAN (HYUNDAI)
			
TRAILBLAZER (GM) / ETIOS (TOYOTA) / VERSA (NISSAN) /
NEW FIESTA (FORD) / CRONOS (FIAT) / TIGGO 2 (CAOA CHERY)

6,5%

10 º LUGAR

320 I (BMW) / C180 (MERCEDES) / C3 (CITROEN) / WRV (HONDA)
PRIUS (TOYOTA) / A3 (AUDI) / XC 40 VOLVO

3,5%

11 º LUGAR

OUTROS

1%

9 º LUGAR
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5%

os resultados são computados ao final, sem
qualquer ingerência, influência ou opinião da
publicação. O resultado NÃO é uma eleição
do “modelo mais vendido” para o segmento - não é ranking de vendas – não é uma
eleição do “modelo mais bonito”, nem do
“lançamento do ano”, nada disso ! O voto
é dado pelos consumidores ao modelo que
eles acham ser o melhor para cada um: os
mais admirados, desejados, que atendem
mais suas expectativas, os que oferece melhores condições de transferência no caso
dos cadeirantes... conta ainda, o atendimento na rede concessionária, pós-venda, enfim,
a pesquisa leva em conta a opinião de quem
vota em todos os detalhes pela sua escolha
naquela marca ou modelo especificamente.
Como acontece em todos os anos no
decorrer desses 21 anos, a Pesquisa para
eleição do “Carro do Ano para Pessoas com
Deficiência 2018” teve inicio no mês de outubro de 2018 e se estendeu até o final de
janeiro de 2019. Foram cerca de 100 dias
de votação !
Essa é a forma mais clara de expressão do
consumidor a respeito do seu desejo e gosto
que a Revista Reação encontrou para poder descobrir a preferência dos seus leitores
apaixonados por automóveis. Prova disso é
a participação expressiva que sempre temos
dos votantes. Nessa edição da pesquisa, recebemos 2.119 votos, com quase 80 % deles
chegando através do site da Revista Reação
e de suas redes sociais. O restante ainda
vem através dos Correios, pelo formato de
cupom de Carta-Resposta – com postagem
gratuita – uma característica de participação
bem peculiar do nosso segmento.
Alguns dos principais pontos levados em
consideração na hora de eleger os melhores
modelos do ano pelos leitores e assinantes,
além da relação custo x benefício e o atendimento na rede, são certamente:
- Beleza;
- Acessibilidade aos comandos de painel;
- Espaço interno e de porta-malas;
- Design e estilo;
- Acessibilidade e transferência;
- Funcionalidade e visibilidade;
- Tecnologia e acessórios;
- Motor, câmbio e suspensão;
- Conforto, desempenho e dirigibilidade;
- Preço e condições de compra;

Nos últimos anos a venda de veículos
0Km para Pessoas com Deficiência explodiu. As montadoras e as concessionárias
já há algum tempo vinha despertando suas
atenções para esse segmento, mas agora ele
já representa parcela expressiva das vendas
totais de praticamente todas as montadoras atuantes no País, mesmo nos modelos
Premium.
Na contramão da crise econômica que
assolou e ainda tem seus reflexos em todo o
Brasil, o consumidor com deficiência e seus
familiares continuaram comprando normalmente e as vendas com isenção mais do que
dobraram nos últimos 4 anos !
Montadoras trabalhando forte
no segmento PcD
Com o aumento da procura por carros
0Km com isenção de impostos, as montadoras começaram a investir mais nesse
segmento de vendas, afinal a resposta do
consumidor passou a ser imediata e os negócios em crescente evolução. Por isso, as
ações promocionais, participação em eventos e a publicidade voltada aos consumidores com deficiência vem se intensificando. E
os reflexos podem ser sentidos nos números
de vendas diretamente. Prova disso que no
meio do ano de 2018, alguns modelos de
algumas montadoras já estavam com fila de
espera para entrega, com casos que superavam os 6 meses. Essas fábricas tiveram que
criar novos turnos de produção, remanejar,
se reinventar para atender a demanda que
cresceu demais, principalmente em 2018.
Todo esse esforço e investimento deu
certo ! Vendeu-se até mais do que se tinha
capacidade de produzir – pelo menos o que
se tinha projetado produzir para atender ao
segmento PcD, como chamam as montadoras.
Quem é mais visto é
mais lembrado, sempre !
Toda pesquisa é reflexo do mercado.
É inevitável que seja assim. E a edição deste
ano da Pesquisa “Carro do Ano para PcD”
não foi diferente. Os modelos que estão em
maior destaque, sem dúvida, foram os que
mais apareceram no decorrer de 2017/2018.
Por exemplo: durante os 22 anos de existência da Revista Reação, a publicação realiza
em praticamente todas as edições, num sistema de parceria com as fábricas que nos
enviam modelos de seus carros, matérias

especiais de Test-Drive, avaliando e apresentando os detalhes que cada modelo tem na
ótica de um consumidor com deficiência ou
familiar no uso diário daquele veículo específico em suas necessides. Temos profissionais
aptos e ténicos especializados – equipe essa,
competente, única e exclusiva da Revista
Reação – até tentam copiar ou imitar o que
nossa equipe realiza em outros veículos de
comunicação, mas sem sucesso, pois eles
não possuem a expertise e a credibilidade
de isenção que a Revista Reação conquistou nesses anos todos de trabalho. Nossos
especialistas avaliam cada item, cada detalhe, que só que vivencia o uso diáro em sua
necessidade específica pode avaliar. Para
isso convidamos também, sempre, usuários,
consumidores para nos ajudar nesse trabalho, porém, tudo que é publicado, cada opinião é expressada de forma isenta, objetiva,
imparcial e bastante pertinente.
O percebemos no decorrer desses anos
todos de trabalho em conjunto com as montadoras e da realização desta Pesquisa é que
os carros que são testados pela publicação
chamam a atenção dos leitores, e até por
isso, acabam sendo lembrados com mais
facilidade na hora do voto.
Outro ponto que sem dúvida nenhuma
reflete demais na hora do voto, é o trabalho
que cada montadora faz durante o ano junto
a esse público consumidor. O investimento
que cada uma faz na comunicação direta
com o público com deficiência, como anúncios dos modelos em revistas especializadas,
patrocínio de eventos, participação em feiras,
ações na rede concessionária.
Porém, sem dúvida nenhuma, o ponto que deve ser um dos mais importantes
na tomada de decisão tanto pelo voto na
Pesquisa quanto na decisão de compra - e
às vezes passa despercebido por algumas
montadoras – é o atendimento que a rede
concessionária dá ao cliente com deficiência e seus familiares. Saber atender, com
informações corretas e respeito, vale muito
mais do que qualquer coisa no ponto de
vista dos consumidores com deficiência. Um
bom atendimento é mais de 80 % da venda.
Por isso, o investimento das montadoras
na formação dos profissionais da sua rede,
buscando especialização e aprimoramento é fundamental. Para isso existem bons
treinamentos oferecidos por profissionais e
também pela ABRIDEF, que realiza 4 cursos
voltado ao tema por ano.

Pesquisa 2018: um resultado diferente !
Deu empate no primeiro lugar da Pesquisa do “Melhor Carro para Pessoas com
Deficiência 2018”, e um empate que, além
de técnico foi histórico. Afinal, em 21 anos de
realização desta Pesquisa essa é a primeira
vez que modelos, nem da Honda e nem da
Toyota, ocupam a primeira colocação.
Se alguém duvidava que essa Pesquisa
refletisse a realidade do mercado de automóveis com isenção no Brasil, agora já não
tem mais como se questionar. Os dois modelos de maior procura e que fizeram maior
sucesso não só em vendas, mas também
no desejo dos consumidores, acabaram empatando tecnicamente em primeiro lugar e
foram eleitos pelos leitores e assinantes da
Revista Reação como o “Melhor Carro para
a Pessoa com Deficiência” em 2018.
Vamos conhecer um pouco mais de cada
um dos modelos citados em suas colocações
da pesquisa 2018:
Deu SUV na cabeça no 1º lugar !
O Creta (Hyundai) e o Kicks (Nissan) dividiram 18 % da preferência dos votantes e
juntos foram os campeões de 2018 !

O resultado desse ano da Pesquisa só
vem também comprovar uma preferência nacional: os modelos SUV. Isso já vinha acontecendo nas últimas edições dessa pesquisa em
anos anteriores, onde vimos nitidamente os
SUV crescendo na preferência dos votantes
e subindo de colocação. E em 2018... pronto.
Dois modelos SUV ganharam a Pesquisa, desbancando concorrentes tradicionalíssimos de
duas marcas que desde sempre, dividiam a
primeira colocação. Parabéns para ambas
montadoras e sua rede de concessionárias
REVISTA REAÇÃO
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em todo o Brasil pelo trabalho que realizaram,
principalmente em 2017/2018, que se refletiu
em resultado neste Prêmio.
Um campeão e um SUV no 2º lugar !
Até no segundo lugar vemos outro SUV:
o Renegade (Jeep) dividiu a posição num

empate técnico com o Novo Corolla (Toyota),

que vinha levando a primeira colocação nas
últimas edições dessa Pesquisa. O modelo
da Toyota é um velho conhecido desta Pesquisa, foi campeão várias vezes e levou o
Prêmio nas últimas edições. O modelo da
Jeep já vem beliscando as primeiras colocações também nas últimas edições e mais
uma vez figurou em segundo.
No 3º lugar, empate técnico
de 3 modelos e com SUV no meio !
É mesmo uma realidade o gosto do brasileiro pelas chamadas SUVs. Na terceira
colocação temos a Ecosport (Ford), que nas

dos leitores e assinantes com outro queridinho dos consumidores: o Novo Fit (Honda)
que, no passado já ocupou por algumas
vezes a primeira colocação desta mesma
Pesquisa. Também nessa mesma terceira
colocação e subindo está a Spin (GM), que

se destaca em outra categoria de veículos
junto ao público PcD. A categoria de “transporte”, ou seja, os consumidores de Spin,
com isenção de impostos, na sua maioria
compram o carro para adaptá-lo para transportar pessoas com deficiência, adaptando
equipamentos e dispositivos que permitem
facilitar esse uso.
No 4ª lugar, mais 3 modelos
dividem a posição !
Em 4º lugar, 3 modelos dividem a opinião
do público. Um deles é outro Campeão velho conhecido das PcD e dessa Pesquisa, o
Novo Civic (Honda), um sedan que dispensa

apresentações. O outro, o Prisma (GM). Este

hoje o SUV mais vendido de sua categoria,
tinha uma melhor colocação esperada por
todos, porém, na opinião dos leitores votantes, alcançou apenas 11,5 % dos votos.
Dois “grandões” e um compacto na
5ª colocação !
Dividindo 10 % dos votos na opinião dos
nossos leitores, a SW4 (Toyota) – SUV que

sempre figura nessa Pesquisa em boas colocações todos os anos – tem ao seu lado outra
SUV de grande porte, a Pajero (Mitsubishi)

dividindo a colocação. A surpresa nessa posição de robustos e encorpados, foi o Yaris
(Toyota), compacto recém lançado pela mon-

tadora japonesa com muito sucesso no ano
passado e que, certamente, nas pesquisas
futuras, dará trabalho aos seus concorrentes.
Na 6ª colocação, mais 3 SUVs e
outro compacto !
O 6º lugar vem com 3 modelos também

últimas edições também vem chegando sempre nas primeiras colocações e agora divide
tecnicamente o espaço com 13 % dos votos

sim uma novidade entre os primeiros colocados. Um sedan de pequeno porte, mas com
um porta-malas sensacional e uma boa relação custo x benefício. Já o Compass (Jeep),

SUVs. A HRV (Honda) e a Captur (Renault)
que são consideradas médias e a XC 60
(Volvo), uma SUV Premium, importada e que
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Mais um SUV e 3 sedans ocupam
o 7º lugar !
Na sétima posição, a SUV 2008 (Peuge-

iniciou todo o processo que hoje já é comum,
mas foi novidade quando com pioneirismo a
montadora sueca começou a venda de seus
modelos com isenção de IPI. Junto delas
está o modelo mais vendido no Brasil no
varejo, o Onix (GM), um compacto completo
que conquistou o gosto popular.

ot), que se destacou no mercado com ótima
relação custo x benefício, vem dividindo os
8 % da opinião dos votantes com 3 modelos
tipo sedan: o recém lançado Virtus (VW), o já
Um crossover divide o 8º lugar !
Também num empate técnico com 6,5 %
dos votos, 3 modelos dividem a sétima colocação, com uma novidade, um crossover,
a GLA (Mercedes-Bens) que também é um

conhecido 408 (Peugeot) também da montadora francesa e o outro ex-campeão dessa
Pesquisa, o City (Honda), que já figurou aqui
mesmo na primeira colocação no passado.

PESQUISA - ESPECIAL – O CARRO DO ANO 2018
modelo da categoria Premium. Os outros
dois colocados são o velho conhecido dessa
Pesquisa, o HB 20 Sedan (Hyundai) e outro

da turma dos recém lançamentos dessa nova
fase da montadora alemã: o Novo Polo (VW).

A novidade mesmo fica por conta do Tiggo
2 (Caoa Chery), lançado no meio do ano de

A 9º posição foi dividida entre 6
modelos com SUV e lançamento entre eles !
A disputa foi acirrada no final das posições dessa Pesquisa. Mais uma “gigante”
que sempre figura por aqui marcou presença:
a Trailblazer (GM), também SUV de grande

porte e que tem seu público cativo. O Etios
(Toyota) e o Versa (Nissan) estão nessa co-

locação garantindo o espaço dos sedans,
junto com o Cronos (Fiat), recém lançado.
O New Fiesta (Ford) é o pequeno da turma.
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sueca, o XC 40 (Volvo) que possui também
2018 e que vem numa crescente de mercado,
não só entre o público PcD, mas também
junto ao consumidor comum, também pela
sua relação custo x benefício, dentre outras
coisas.
Foram 7 modelos em 10º lugar e com
novidade, mas não poderia faltar SUV !
Nem na 10ª posição deixamos de ter
SUV entre os votados com 3,5 % dos votos
na preferência dos leitores da Revista Reação. Os alemães A3 (Audi), 320 I (BMW) e

C 180 (Mercedes-Benz) apareceram ao lado
do pequeno C 3 (Citröen) e do WRV (Honda). O SUV recém lançado da montadora

dentre os Premium uma ótima relação custo
x benefício vem nessa posição, mas com
potencial enorme de dar mais trabalho nas
edições futuras dessa Pesquisa. A novidade
mesmo por aqui é o único elétrico citado entre os votados pelos leitores: Prius (Toyota).

Os veículos elétricos ou híbridos são tendência em todo o mundo e no Brasil cada
dia mais conquistam espaço nas ruas e no
gosto dos consumidores. Vale acompanhar
o futuro desta categoria de automóveis que
tem tudo para crescer bastante por aqui.
Os outros modelos de automóveis citados
pelos votantes alcançaram cerca de 1 % dos
votos apenas, por isso não foram citados.

NÚMEROS DE CARROS 0KM VENDIDOS COM
ISENÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
E FAMILIARES – ÚLTIMOS 5 ANOS

* Fonte: Revista Reação / ABRIDEF

PROFESSOR PAULISTA É O GANHADOR
DO PRÊMIO DA PESQUISA 2018 !
O professor Rogério dos Santos Lima,
40 anos, foi o grande ganhador do DVD
Automotivo sorteado pela Revista Reação
entre os votantes na Pesquisa do “Carro
do Ano 2018” !
Ele é irmão de Roseni dos Santos Lima,
de 44 anos, também professora e que tem
esclerose múltipla. Rogério dá aula em escola pública – ETEC/Fatec – e nos contou
que, depois de ler cada edição da Revista
Reação que recebe, ele doa a publicação
para a biblioteca da escola, para que a revista possa ser lida e utilizada em trabalhos
escolares por todos os alunos. Ele votou
através do Cupom Resposta encartado na
revista e optou como melhor carro – na
opinião dele – no modelo Argo (Fiat).
Parabéns Rogério !!!
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VENDAS DE VEÍCULOS 0KM COM ISENÇÃO
DE IMPOSTOS TRIPLICAM EM 5 ANOS !
Governo já está de olho no setor e suspeita de abu-

sos no crescimento das vendas com isenção. Mercado se
mobiliza para assegurar direitos adquiridos, mas já sente

mundanças que vem no processo para apertar o cerco
contra oportunistas

Mesmo em meio à uma das maiores crises já vividas no

setor de automóveis no Brasil, as vendas de veículos 0Km
com isenção de impostos cresce a olhos vistos. De 2015 a

2018 os números mais do que dobraram. Só em 2018, em

relação a 2017, houve um aumento de 41 % nas vendas.
Isso representa um volume de 264.300 unidades de veículos

0Km vendidos para pessoas com deficiência ou familiares
com isenção de impostos em 2018.

Se pegarmos os números desde 2014 então, ai é que

chama mesmo a atenção esse crescimento (veja no gráfico),
as vendas em 5 anos triplicaram !

O novo governo e a equipe do ministro Paulo Guedes está

de olho nesses números e no que o governo está deixando
de arrecadar com ICMS e IPI nos carros vendidos para

pessoas com deficiência e familiares. Calcula-se que o valor
ultrapasse a casa dos bilhões de Reais nesses últimos anos !

Desde 1 de janeiro de 2013, quando foram incluídos

no benefício os chamados “não condutores”, muito mais

pessoas com deficiência foram contempladas com o direito
às isenções de IPI e ICMS (além do IOF, IPVA em alguns
estados e o rodízio na cidade de São Paulo/SP). Só que o

leque acabou se abrindo de uma forma inesperada e inusitada. Pessoas com “mobilidade reduzida” de praticamente

qualquer ordem ou grau começaram a ser incluídas no direito
à isenção e os despachantes especializados começaram

a surgir por todo País oferecendo essas isenções listando

“doenças” que teoricamente dariam o direito de até um
cidadão comum comprar um carro usando o benefício da
isenção. Estudos apontam que um em cada 2 brasileiros tem

direito de requerer a isenção para a compra do carro 0Km e

essa informação, seja pela mídia, imprensa, eventos ou no

chamado boca a boca, vem se espalhando e hoje mais da
metade das pessoas que entram em uma concessionária
de veículos em busca de informações sobre os modelos já

estão indo até lá para buscar também informações sobre o
direito ou não das isenções.

Se faz muita confusão por aí entre doença e deficiência.

Temos que partir do princípio que não é “doença” alguma
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que dá direito ao benefício da isenção e sim, a dificuldade

de “locomoção” ou debilidade motora que a doença ou a
deficiência dão à pessoa. Não é “ilegal” ir em busca de

seus direitos, uma vez que essa condição está sendo cita-

da na lei, o problema é a “interpretação” e a execução do
que está escrito. Hoje vemos casos de pessoas que são,

por exemplo, “personal trainner” conseguindo isenção de

impostos para a compra do carro 0km. Nada contra a profissão, pelo contrário, mas acreditamos que uma pessoa que

tenha a condição de praticar e ensinar práticas esportivas
de alto nível e rendimento não tenha “real” necessidade do

benefício. Ou será que tem ? E existem milhares de casos
parecidos envolvendo outras situações.

Algumas medidas tomadas pelo próprio governo – na

intenção de dificultar ou inibir essa busca pela isenção –
facilitaram ainda mais um possível abuso na requisição das

isenções. Vejam o caso do IPI, que hoje pode ser solicitado
pela Internet pela própria pessoa que deseja o benefício
através de documentos e laudos escaneados – que podem

facilmente ser forjados – e a Receita Federal no máximo em

3 dias libera o direito à isenção. Ou seja, o próprio governo
dá com uma mão e agora ao que parece, está querendo
tirar com a outra.

Outro equivoco recente ocorrido no final do ano passa-

do, ainda no governo anterior, foi terem passado o prazo

de 2 para 4 anos para trocar o carro para quem compra

o 0KM com isenção de ICMS. Antes essa troca poderia ser feita de 2 em 2 anos, tanto para quem compra-

va com isenção de IPI ou ICMS, como também as duas

isenções. E agora ? A isenção do ICMS permite a troca a

cada 4 anos apenas e a do IPI continua
com troca permitida para cada 2 anos.

Esse tipo de confusão e desencontro

só dá margem para que se encontrem
“jeitinhos” de se continuar tendo be-

nefícios. Brasileiro é criativo e sabe se

virar como pode. Na prática, essa mu-

dança não inibiu em nada a solicitação
das isenções, pelo contrário, aumentou
significativamente a compra de carros
0Km só com isenção de IPI (quem abre
mão desse imposto é o governo federal

enquanto o ICMS é estadual). As pes-

soas compram só com a isenção do
IPI, negociam um desconto na loja do

carro – que possa compensar a isenção

do ICMS que estão abrindo mão – e
continuam podendo trocar seus carros
a cada 2 anos.

Outro ponto que o governo se equi-

voca e erra em não atualizar é o valor
teto para compra do carro 0Km que

há 10 anos está fixado em R$ 70 mil.
Isso “obriga” as montadoras a criarem
modelos na faixa dos R$ 69.990, quase

pelados, para atender ao público PcD.
Mais um “jeitinho”.

Tomara que esse governo novo que

acaba de assumir e que está preocupado e com razão com o aumento brutal
nos números de vendas e por consequência com a falta de arrecadação

nesses veículos, tenha o bom senso

que faltou aos seus antecessores e não

cometa equívocos querendo minimizar
os efeitos de uma lei criada por eles
mesmos.

Não se cobre a cabeça
descobrindo os pés

A sociedade civil organizada e enti-

dades ligadas ao setor estão extrema-

mente preocupadas com as mudanças

que podem vir por ai no sentido de coibir fraudes ou apertar o cerco em cima

de pessoas que podem estar “levando
vantagens” indevidas com a compra de

carros 0Km com isenção. Todos estão

ção é um grande gerador de empregos

que não se tire – mesmo que sem querer

indiretamente... gera empregos também

carro em seu dia a dia. Para as pesso-

rias e nos serviços, nas autoescolas e

se mobilizando de alguma forma para

na indústria automobilística, direta e

– direitos de quem realmente precisa do

no comércio através das concessioná-

as com deficiência e seus familiares, o

despachantes especializados. Isso tem

carro é o principal equipamento
no seu direito de ir e vir. Não

que ser revisto sim, mas com prudência e responsabilidade”, afir-

se pode confundir oportu-

ma o presidente da ABRIDEF,

Dia 30 de abril próximo,

o papel de parceria das enti-

nismo com necessidade.

vence o prazo que o CON-

FAZ – órgão responsável pela

isenção de ICMS – deu para os

Rodrigo Rosso, reafirmando

dades e da sociedade civil, co-

locando a todos à disposição da

equipe economica do novo governo

R$ 70 mil. Eles tem reunião marcada

para uma discussão em torno do setor

convênio não for renovado mihares de

“Temos todos que correr, pois o ide-

para o início de abril próximo e se o

e da situação atual deste segmento.

pessoas com deficiência e suas famí-

al é que a equipe economica do novo

entidades como a ABRIDEF e a ANFA-

nossas sugestões antes

e realizando estudos e trabalhos para

do CONFAZ”, lembra

precisam sim continuar, de forma mais

consultor especialis-

de qualquer sorte, porém, garantindo

tomóveis com isenção e

Vamos acompanhar os desdobra-

automóveis da ABRIDEF.

lias podem perder seu direito. Por isso,

governo tenha ciência das

VEA estão se unindo nessa empreitada

da próxima reunião

“provar” ao governo que os benefícios

Renato Baccarelli,

criteriosa sim, inibindo oportunismos

ta em vendas de au-

o direito para quem realmente precisa.

coordenador da comissão de

mentos nos próximos dias e cobrar das

A renúncia fiscal do governo sobre a

autoridades que elegemos o devido

venda do carro 0Km com isenção não

junto com o movimento das pessoas

tem dezenas de impostos embutidos na

que R$ 70 mil é um valor defasado e que

Brasil e o IPI, por exemplo, representa

tempo, mas hoje as pessoas com de-

Só o PIS/CONFINS que é arrecadado

se mobilizarem.

em 11 %. A alíquota do ICMS também

envolvimento e engajamento também

é tão grande assim, até porque, exis-

com deficiência nessa causa. Sabemos

fabricação de um veículo automotor no

já deveria ter sido corrigido há muito

apenas algo em torno de 7 a 13 % .

ficiência podem perder até isso se não

na venda de cada automóvel 0Km está

“As entidades em conjunto estão for-

mando um documento e um estudo que

varia entre os estados.

Na verdade, nada disso seria preciso

será apresentado ao governo com su-

se o próprio governo não tivesse que,

juridica quanto tributariamente para que

uma total falta de estrutura em nosso

tidos mas ainda melhores para quem

atender nem a quem não tem, imagi-

direitos não podem parar. Além do be-

de quem possui alguma deficiência ou

gestões concretas e embasadas tanto

através desse benefício, compensar

possamos não só ter os direitos man-

transporte público, que não consegue

precisa de verdade. O mercado e os

na atender as necessidades básicas

nefício, a venda do carro 0km com isen-

mobilidade reduzida ?
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LIÇÃO DE VIDA

LORY RIBEIRO

MESTRE, PAI, AMIGO... IRMÃO DO CORAÇÃO

P

oucos conhecem o Adminis-

que precisavam de apoio. E assim Lory hoje

trador de Empresas Lourival-

relembra com carinho várias histórias. São

do Ribeiro, de 62 anos. O es-

capítulos de sua vida que caminhou – com

poso da senhora Maria Dóris.

sua cadeira de rodas – rumo à vitória. Deu

Mas muitos conhecem o Lory

nova vida para quem não tinha mais vontade

Ribeiro. O professor. O mestre. O paizão Lory.

de viver. Deu sentido aqueles que viram suas

Ele é conhecido carinhosamente como

vidas mudarem do dia para a noite. Deu pala-

Lory da ADD. O Lory do Magic Hands. O

vra de apoio e incentivo quando necessário.

Lory que tem um coração enorme e difícil

Foi o “pai” presente em todos os momentos.

de descrever o quanto de carinho e amor já

Hoje falar do Mestre Lory é bastante difícil.

direcionou aos amigos e amigas que tiveram

É uma das pessoas – com toda certeza –

a felicidade de conviver ao seu lado.

mais querida dentro do esporte paralímpico

Humildemente pede para tratar as pesso-

brasileiro. E dentro da vida de muitas famílias

as como irmão. É claro que é uma enorme

também. Ele não esteve ao lado apenas dos

alegria chama-lo também de irmão. Assim

atletas... Sempre esteve ao lado do bem.

foi durante o tempo que gravamos com o

O bem que salvou vidas !

Lory essa matéria. Na verdade, um “tributo”
a esse “guerreiro”.

O esporte... Ah o esporte era um detalhe...
O detalhe que fez de muitas vidas questão

Podemos dizer que a vida de Lory se divi-

de honra. Muitos hoje sobem aos pódios e

de em duas etapas. A segunda começou aos

lembram-se das lições dadas pelo Mestre

23 anos de idade, após reagir a um assalto,

Lory.

quando se tornou paraplégico.

Participou – ao lado do grande Steve Dub-

Dali em diante, ao lado da sempre com-

ner – em 1997 da criação da ADD. As “mãos

panheira Maria Dóris, foi vencendo etapas,

mágicas” se tornaram o Magic Hands. Vestiu

barreiras e obstáculos muitas vezes insupe-

a camisa de jogador por 2 anos. Mas veste a

ráveis, mas a calma e a tranquilidade peculiar

camisa do sucesso desses atletas até hoje.

do Mestre Lory derrubou todos, sempre !

Com coragem conseguiu ser o primeiro Pre-

Além de um desportista nato, até hoje

sidente de um Clube a remunerar esportistas

brinca que vai a academia correr atrás do

com deficiência. Presenteado pelo dom de

prejuízo e dos quilos a mais, é professor de

liderar com carinho e amor, além do basquete

música há mais de 30 anos. Mas talvez a

em cadeiras de rodas incentivou atletas em

música que todos gostariam de oferecer a

outras 10 modalidades. Do seu incentivo,

ele seria a trilha da vitória.

hoje o Brasil se orgulha de campeões na

Uma vitória nunca singular. Lory nunca
esteve sozinho em suas vitórias. Sempre le-

natação, atletismo, golfe e tantos outros esportes paralímpicos.

vou ao topo do ranking da vida pessoas que

Ao chama-lo de senhor, Lory logo diz:

tropeçavam e precisavam de uma mão amiga

“o Senhor está no céu e dentro dos nossos

e do ombro de um pai... um paizão como ele.

corações”. Realmente para ele, esse Senhor

Lory não consegue nem contar quantos

tem dado energia de um jovem. Longe das

“filhos” ganhou em sua trajetória de vida.

quadras, permanece próximo a outras gran-

Afinal, junto com a esposa Maria Dóris foram

des missões. Atua diretamente nas Secre-

adotando crianças, adolescentes, famílias

tarias Municipal e Estadual da Pessoa Com
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Deficiência em São Paulo, na Casa Adaptada, no Fórum de

Com o bem-estar das pessoas. Faz um trabalho sensacional para

Inclusão do M’Boi Mirim, Cejam, na Fundação Getúlio Vargas,

a reabilitação das Pessoas Com Deficiência. Nunca as dificuldades

Talento Incluir, Cadevi, Entre Rodas e Batom e outras demais.

o abateram. Percebo que ele faz de tudo para que as pessoas não

Diariamente milhares acessam o www.deficientesaudavel.

passem por dificuldades. Ele procura suavizar as

com.br. Esse é outro projeto com a participação do Lory. Ele é

dificuldades para as pessoas. Ele deixa um le-

coordenador do Programa Deficiente Saudável. Também escre-

gado. Uma história. O Lory é um filho especial

veu a Cartilha de Orientações a Pessoas com Deficiência e seus

de Deus”

Familiares, que é distribuída gratuitamente nas redes públicas
de saúde.
Há 40 anos o Mestre Lory está paraplégico. Desde a fundação

Fábio Souza - São Paulo/SP

Ex-jogador de basquete em cadeira de

rodas

da Revista Reação ele foi um parceiro sensacional nesses 22 anos
de publicação. Em todos os momentos esteve ao lado das ações

“O Lory sempre ajudou todo mundo. Ele nunca abaixou a cabeça.

que pudesse unir pessoas. E nada mais justo que nesta edição,

O que ele ensina para as pessoas é algo maravilhoso. Ele é muito

junto com várias outras pessoas, tenhamos a oportunidade de

especial. Sofri um acidente em 1986. Foi quando conheci o Lory.

prestar esse “tributo” ao amigo Lory Ribeiro.

Comecei na natação. Ele me passou suas experiências e vivência.
Aprendi demais com ele. Para mim ele tem uma importância

Vejam as homenagens de amigos queridos, parceiros, “filhos”

muito grande. O Lory me ensinou a ter garra e ser
capaz. Tenho muita gratidão. Muito respeito pelo

desse Mestre da vida:

ser humano maravilhoso que ele é. Ele é essencial
“O Lory é uma pessoa do bem, simplesmente 100 % do
bem, se um dia você quiser ganhar na Mega-Sena é só se
aproximar do Lory e observar, não precisa nem

na vida de muitos que estão ao lado dele”
Gilmara Sol – Pirassununga/SP
Ex-paratleta de natação

conversar, apenas observe e absorva, ele
simplesmente vai lhe ensinar que a forma

“Falar do Lory parece ser bom demais para ser ver-

como escolhemos olhar para o mundo,

dade. Sou um fã incondicional. É uma pessoa que me ajudou na

cria o mundo que vemos”.

formação no esporte e o que o esporte vem trazendo para o meu

Steven Dubner – Florianópolis/SC

Palestrante e Fundador do ADD e

Magic Hands

dia. Ele sempre trabalhou muito. Muita justiça. Sempre brigou muito
pelo ADD. Ele sempre foi muito receptivo. Convivi em
momentos familiares. Sempre tive as portas abertas
pelo Lory. Tenho o Lory como referência. Tudo

“Faz 13 anos que conheço o Lory e ele foi um ser enviado

o que vier a fazer ou falar sobre o Lory é muito

por Deus em minha vida. O carinho e amor que tenho pelo Lory

pouco. Os exemplos do Lory são maravilhosos.

é imenso. É um amor diferente. Um amor colocado por Deus

Admiro demais o Lory”

em meu coração. Esse Homem é uma pessoa maravilhosa. Eu
aprendi tudo o que sei hoje em dia através da minha deficiência

Fernando Aranha Rocha – Cotia/SP
Atleta Paralímpico

através dele. Sou muito grato pelo apoio e carinho que ele tem
por mim. É uma pessoa que torce pela minha felicidade e que

“Conheci o Lory na fundação da ADD, junto com o Steve e para

eu consiga realizar meu objetivo. Em horas de tristeza sempre

mim foi muito importante. A maneira do Lory tratar as pessoas é mui-

procurei o Lory e com poucas palavras meu coração se enche

to especial. É uma pessoa extremamente preocupada com o outro.

de alegria. Eu tenho tanto carinho por ele que

Lembro-me do projeto de abrir um Centro de Reabilitação. Era um so-

considero ele como um pai para mim. Desejo

nho. Parecia incansável. Anos depois realizou o sonho,

tudo de bom para ele porque ele é uma

ajudando milhares de pessoas. Ele é muito especial.

pessoa muito humana e de bom coração”

Pensa demais nos outros. Ele veio ao mundo para

Lucas Valde Marciano De Oliveira –

Osasco/SP

Jogador de Golfe

ajudar as pessoas. Nunca buscou ajuda para si.
Sempre buscou ajuda para os outros”
Eliane Miada - São Paulo/SP
Diretora da ADD

“Quando se trata do Lory posso dizer que é meu
irmão do coração. O Lory é um cara fenomenal. Um sujeito super

“Falar sobre o Lory é muito difícil. Eu amo o Lory. Tem tantas his-

do bem. Tenho um carinho imenso por ele. É uma das pessoas

tórias lindas para contar. Lembro-me de quando fazia natação e ele

que mais admiro. É uma pessoa iluminada. Tem uma característica muito especial que é uma preocupação com o próximo.

sempre ouvia todos com tanto carinho e atenção. Ele nunca dizia não.
Quando eu mais precisei, ele foi a pessoa que me ouviu. Ajudou-me no
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que pode, mesmo eu estando distante dele. O Lory é uma pessoa

Nos encontramos sempre, mas ainda é pouco. O Lory é um ser

muito especial. É um ser humano sensacional. Uma pessoa muito

humano que faz bem, alimenta nossa alma de amor.

querida. Tem um coração maior do que ele. Se preocupa com to-

Admiro muito não só o homem, o ser humano, mas o

dos. É muito bom sempre ter o Lory por perto.
É um anjo perdido aqui na terra. Sinto por
ele um amor de irmão”

Isabel Cristina McEvilly - Califórnia/

USA

Ex-atleta de natação

profissional que ele é também. Obrigado amigão
por fazer parte de nossas vidas... precisamos
nos ver mais !”

Rodrigo Rosso – São Paulo/SP

Diretor/Editor – Revista Reação / Mobility

& Show / presidente da ABRIDEF

“Conheci o Lory em 2011, logo depois de sofrer um acidente.
“Meu grande amigo Lory, meu Paizão ! Quanta história temos

Tinha 11 anos. Amputei as duas pernas abaixo do joelho. Conheci
o Lory ainda no hospital. Desde então ele me adotou. Me ajudou

para contar...
Muita correria fizemos juntos para que pudéssemos treinar e

muito. Sempre me incentivou a tudo. Foi ele que me apresentou ao

jogar o nosso basquete em cadeira de rodas. Mas também aprendi

esporte adaptado. É uma pessoa de um coração

muito com você sobre a vida, como lidar com as pessoas, trabalhar

incrível. Sempre me tratou como se fosse um

em equipe e também a me valorizar ! Até voltei a estudar depois

filho. Hoje, com 18 anos devo muito a ele. Estou

dos seus conselhos. Foram vários anos que tive o privilégio de

na Seleção na Brasileira de Atletismo e devo

conviver com essa pessoa maravilhosa, meu

tudo isso a ele. Sou muito, muitíssimo grato a

grande amigo Lory ! Você merece toda a

ele. Se não houvesse o Lory em minha vida eu

homenagem do mundo !
Forte abraço do seu garoto.

José Adilson da Silva - São Paulo/SP

Ex-atleta basquete em cadeira de

rodas

“Falar do Lory é fácil, pois só tem coisas boas. Conheço
há uns 20 anos.
Ao chegar à ADD eu era muito tímida, pois tinha passado por
um trauma devido um acidente de trem e tanto o Lory, quanto o
Steven, como costumo dizer, eles devolveram a minha vida. Ele
sempre carinhoso, sempre com uma palavra de conforto. Então me
apaixonei pelo ser humano que é. O abraço dele me transmite uma
paz. Sentia-me protegida. Só no olhar dele já sinto aquele carinho
de pai. De amigo verdadeiro. Ele faz parte da minha vida. Ele faz
parte de todas as minhas conquistas. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado
na minha vida uma pessoa como o Lory.
Gratidão eterna. Vou usar as palavras do
Steven: Lory - I Love you”

Lina de Souza - São Paulo/ADD

Ex-paratleta

“Desde que criei a Revista Reação, há 22 anos, o Lory foi uma
das primeiras pessoas que conheci, ao lado do Steven Dubner.
Nós temos um carinho mútuo um pelo outro e nos vemos até muito
pouco, menos do que eu gostaria pela admiração que tenho pelo
Lory. Ele acompanha a revista e eu o acompanho também nessas
duas décadas, mesmo de longe às vezes, apesar de militarmos na
mesma esfera, na mesma causa... O Lory sempre está com a Revista
Reação em tudo: na REATECH (quando ainda era minha), na Mobility & Show, em todas as festas e eventos que a revista promove.
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não sei ao certo o que estaria fazendo”

Mateus Nascimento - São Paulo/SP
Atleta Paralímplico

TECNOLOGIA

APP ENSINA PESSOAS CEGAS
OU COM DEFICIÊNCIA VISUAL
A TOCAR VIOLÃO

O

Aplicativo gratuito que
ensina violão para
pessoas com deficiência, o Samsung Áudio Acordes tem feito
muito sucesso entre os fãs de rock,
MPB e sertanejo que querem aprender
uma música famosa para surpreender
familiares e amigos. Esses são os estilos mais procurados na plataforma,
impulsionados por canções como:
“Abre Alas” de Chiquinha Gonzaga,
“Ciranda Cirandinha”, “Dias Melhores”
do Jota Quest e “A Lua que Eu Te Dei”
de Herbert Viana.
Além dessas canções, a iniciativa
da Samsung reúne outros títulos como:
“Na Rua, na Chuva, na Fazenda”, composta por Hyldon e duas canções de
Noel Rosa, “Último Desejo” e “Quando
o Samba Acabou” - e acaba de ser
lançado 10 novas aulas para serem
acessadas no site www.samsung.com.
br/audioacordes/modulos.
Conforme o usuário vai completando os módulos, ele ganha distintivos.
Até outubro de 2018 foram quase 5 mil
downloads e quase 185 mil visitantes
únicos no site desde o lançamento, que aconteceu no fim
de agosto.
O aplicativo Samsung Áudio Acordes ensina pessoas com
Deficiência Visual a tocar violão de forma prática e intuitiva.
A iniciativa inovadora e inédita no Brasil integra o Samsung
Social, conjunto de ações da marca que utiliza a tecnologia
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como acelerador do potencial humano e convida as pessoas a superarem
limites e irem além. A ferramenta já
recebeu dois reconhecimentos internacionais - ouro na categoria Digital
& Social do El Ojo ibero-americano e
bronze na categoria Digital Apps do
London International Awards (LIA).
Primeiro sistema de voz que ensina violão a pessoas com Deficiência
Visual sem a necessidade do braile, o
Samsung Áudio Acordes é um projeto
que promove a inclusão por meio da
música e representa a materialização
do conceito “Do What You Can’t”, posicionamento global da marca – assim
como outras iniciativas lançadas ao
longo de 2018, entre elas Alfabetização Cidadã – Da Digital ao Digital e
os ciclos de oficinas e palestras sobre
igualdade de gênero realizadas nos
institutos parceiros, que abordaram
temas variados, entre eles a igualdade de gênero.
O APP está disponível na Play Store
para smartphones e tablets da Samsung com Android a partir da versão
4.4 e também via site para todos os
notebooks, computadores, tablets e smartphones, o aplicativo
é 100 % acessível para pessoas com diferentes níveis de deficiência visual e oferece aos iniciantes um áudio dicionário que
ensina a tocar os acordes. Além disso, por meio da plataforma,
é possível salvar as músicas favoritas e compartilhá-las com
os amigos por meio das redes sociais.

ACESSIBILIDADE

POR LUCIENE GOMES

TECNOLOGIA ASSISTIVA

P

ara quem já precisou
de algum recurso
que envolve a Tecnologia Assistiva, sabe
o quanto ela é importante no dia a dia, seja usando uma
bengala, um aplicativo, um óculos
entre tantas outras, mas nem todo
mundo conhece ou se dá conta da
amplitude e importância da Tecnologia Assistiva.
Hoje é possível se comunicar
com pessoas com deficiência auditiva através de aplicativos como
o Hand Talk, onde um intérprete virtual 3D traduz textos e voz para a
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. Entender uma obra
de arte através de reproduções em relevo, maquetes
táteis, recursos sonoros e recursos olfativos, poemas
em tinta e Braille, como a Exposição Itinerante “Sentir
pra Ver: gêneros da pintura na Pinacoteca de São Paulo”... poder usar um cadeira de rodas que possibilita ao
usuário sua entrada no mar ou até mesmo ficar em pé.
Luciene Gomes
é cadeirante, arquiteta e urbanista.
Doutoranda em Terapia Ocupacional
pela Universidade Federal de são Carlos
(UFSCar) nas áreas de Acessibilidade e
Desenho universal. Docente do SENAC
São Carlos na área de Arquitetura e Design
arquiteturaparatodos@hotmail.com
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Nem consigo supor
minha vida de tetraplégica sem tantos recursos,
mas também sei que o
acesso é muito difícil ou
financeiramente inviável
para muitas pessoas !
Importante: o Banco do
Brasil financia a juros
baixos a compra de alguns deles.
Buscando ampliar o
olhar para essa área tão
importante de pesquisa
e desenvolvimento que
está em funcionamento
na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus
de Feira de Santana, o curso de graduação em Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade, que busca
através do estudo de diferentes tecnologias entendidas
como produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação de pessoas com
deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando
sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (CAT, 2007). Envolve também, o conhecimento
dos pressupostos da Acessibilidade, nas suas dimensões
arquitetônica e urbanística, comunicacional, metodológica,
programática, atitudinal, instrumental e tecnológica (UFRB).
O primeiro curso do Brasil é gratuito e a principal forma
de ingresso é via SISU (Sistema de Seleção Unificada) https://www.ufrb.edu.br/engenhariaTA/

POR SAMARA DEL MONTE

MAIS EFICIENTE

DE VOLTA AO AR !

V

amos conhecer uma história para lá de superação...
Alexandre Colaço, piloto de helicóptero, há alguns,
após decolar do heliponto do edifício da Dacon –
região central da capital paulista – ele viveu um
verdadeiro caos a bordo. Foi sequestrado e, com
uma pistola apontada para a cabeça, foi obrigado a seguir para
Guarulhos/SP – região metropolitana.
Ele pousou na laje de um dos pavilhões da extinta Casa de
Detenção do Carandiru, onde os detentos já estavam à sua
espera com cabos de aço nos pátios. Após o embarque deles,
em meio a uma troca intensa de tiros, Alexandre disse que não
era possível decolar pois havia avaria no motor. Nesse momento
um dos presidiários efetua um disparo em suas costas.
Propositalmente, ele tirou a aeronave do chão e deixou cair.
Após a quebra da aeronave, ao se abaixar, levou um tiro vindo
dos guardas da muralha e, dessa vez, bem mais sério, pois o
tiro foi na cabeça.
Mesmo baleado conseguiu cortar o motor.
Foi arrancado da aeronave e agredido pelos agentes penitenciários, que achavam que também era um bandido. Mas foi
salvo por um comandante de uma outra aeronave.
Alexandre percebeu que não tinha mais os movimentos
do lado esquerdo do corpo. “Uma grande frustração tomou
conta de mim ao saber que não poderia exercer mais a minha
profissão”, contou o piloto.

Os anos se passaram e a vontade de voltar a voar nunca se
foi, apenas ficou adormecida, até
Alexandre conhecer o maior campeão brasileiro de paramotor Márcio Aita Júnior, de Itanhaém/SP.
“Começamos um trabalho de muita paciência para adaptar
minha condição a maneira de voar. Após um ano, eu estava
fisicamente pronto para voltar aos céus, e tudo estava preparado, menos minha cabeça. Depois de uma tentativa frustrada
de decolagem, conversamos e percebi que era somente uma
limitação na minha cabeça”, lembra Alexandre.
Os treinos continuaram e Alexandre voltou a voar em 2018.
“Hoje consigo entender que a cada decolagem posso contribuir com a maneira de como as pessoas veem a vida”, afirma.
Samara Del Monte
é jornalista, idealizadora da Revista
Mais Eficiente, tem paralisia cerebral, é
cadeirante, se comunica com símbolos
bliss e escreve no computador usando
capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com

MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

AME SEU CORPO !

A

beleza de uma pessoa vai além da aparência física.
O começo de tudo é valorizar cada detalhe único
existente e aceitar o corpo como realmente ele é.
Nada contra fazer pequenas mudanças estéticas,
desde que isso não vire uma obsessão. A motivação certa para esses procedimentos deve ser a sua própria
vontade. Nenhuma decisão pode ter como base agradar o outro
ou para simplesmente encaixar em algum grupo que acha que
dita o que são padrões de beleza.
Nosso convívio social sempre está em processo de evolução,
beleza é um fator cultural e muito relativo, o que pode ser bonito
para um, pode não ser para o outro, isso merece ser respeitado.
O fato é que, quando estamos satisfeitos e felizes com o
que temos de características físicas, a postura fica diferente.
Passamos a ter mais confiança e ficamos mais atraentes. Ame
seu corpo que as pessoas vão passar a ter a mesma admiração
que a sua.  
O caminho é fazer as pazes com o próprio corpo. É muito difícil
encontrar alguém que esteja 100 % satisfeito com o físico, que
olhe para si mesmo e não queira mudar absolutamente nada na
aparência. Para isso, vai uma dica: ao invés de ficar apontando e
criticando o que não gosta no seu corpo, passe a enaltecer tudo
que agrade em seu físico. Aponte suas características que são
belas e todos em sua volta vão reparar nas mesmas.
Não faça comparações e nem tome como base a imagem dos
outros. O seu corpo é único e exclusivo. Cada pessoa é diferente
uma da outra, tanto por dentro como por fora.  
Um bom motivo para amar o seu corpo ? Não existe em
nenhum outro lugar do planeta alguém com um corpo igual ao
seu. Passe a observar como sendo uma obra de arte que nunca
poderá ser copiada e pertence somente a você.
Corpo ideal é o saudável. Boa alimentação, atividades físicas e
com os exames médicos sempre em dia. Seu corpo, seu templo e
suas regras. Ele é a sua fonte de vida. Que permite fazer qualquer
atividade, por isso, tenha gratidão. Cuide bem de seu corpo que
ele cuidará com todo amor do mundo de você.
“Bora” ser feliz ?
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
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Eliziete Gonçalves Ferreira da
Silva - Sindrome Schwartz Jampel
“Você não precisa de um padrão
para ser bonita. A beleza é aceitar
suas características e não ter
vergonha do seu corpo.”
Diolice Barbosa - Tetraplegia
“Minha definição é ser mulher,
negra, LINDA e com o pequeno
detalhe de ser cadeirante”.

Priscila Menucci Nanismo
“Amo minhas curvas
e não penso em
mudar nada no meu
corpo”.

Rayane Landim Paralisia Cerebral
“Minha deficiência
faz parte da minha
característica física
e conviver com isso
não abala minha
autoestima”.

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 N E Z

EXTRA ! EXTRA ! LIQUIDAÇÃO !!!

Q

uem nunca viu em lojas (ou em outros
setores) produtos em ofertas ou promoções ? São roupas, utensílios, alimentos,
móveis... Sim, e existem liquidações de
TUDO, inclusive de pessoas.
Como assim ? Pessoas ? Sim, e é só observarmos ao
nosso redor. Vemos pessoas perdendo seu valor diante de
tantas situações, em que não são valorizadas como eram
(ou nunca foram). Pessoas com diversas dificuldades,
pessoas que estão desempregadas, que não têm lugar
para morar, pessoas que estão desacreditadas, sem um
cheiro de bom perfume, pessoas esquecidas em casas
inadequadas para idosos ou em recuperação, pessoas
com algum tipo de deficiência, dificuldade de locomoção
ou outras com dificuldades em se comunicar ou expressar,
sem poder econômico de destaque...
Sim, muitas dessas pessoas estão em carência de afeto,
de respeito, de valorização, de humanidade. Um estado
de liquidação emocional.
Quando chegam em lugares públicos, com frequência
são retiradas. Se são pessoas que dão muito trabalho
(talvez para comer, falar, andar, ouvir...), devem ficar invisíveis, pois geralmente não são vistas quando identificadas,
sendo assim excluídas ou ignoradas (Não me refiro a todas
as situações. Estou abordando um aspecto. Essa é uma
abordagem bastante rica, com muitas vertentes e considerações. Refiro-me a situações de uma maneira geral).
Em tempos em que a consideração muitas vezes está
atrelada a benefícios, em que o interesse é a troca entre
as partes, em que sentimentos são supérfluos e o amor vai
se esfriando, faz-se necessário um toque de uma sirene
ou trombeta, como alerta em relação a isso.
Quando uma pessoa não serve mais para o que se
precisa em um determinado trabalho ou grupo, para que
mantê-la por perto ? Quando deixa de ser útil, por que me
relacionar com ela ? Quando não corresponde a alguma
expectativa, deve ser ignorada ? Quando a pessoa encontra-se amputada na alma e é julgada como fraca e não
consegue realizar como antes, melhor deixá-la de lado ?
“Você não pode sentir essas coisas !”... “Você tem que
ser forte !”... “Você não pode se sentir desse jeito !”...
“Você é uma pessoa inteligente, não pode se entregar !”...
”Você não...”... “Você não...” !!! Quantas vezes já falamos
ou ouvimos frases assim ?
A “vítima” geralmente só precisa de uma presença
que a apóie e nem precisa de palavras. Só a presença ou
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compreensão já faz a diferença (positiva).
Um caso
Na Reabilitação acompanhei um jovem com deficiência
visual que não conseguia reagir à perda da visão porque
tudo ao seu redor havia sido perdido, destruído. Pessoas se
afastaram, se cansaram, até mesmo os que se diziam “amigos”, e na fase em que se encontrava, precisava de atenção,
mas como dava um certo trabalho por ter crises de choro e
lamúrias, se sentia cada vez mais só (compreensível também
que cada um tem seus limites e muitos se cansam mesmo).
Ele não conseguia realizar nenhuma tarefa proposta no setor
de Terapia Ocupacional e foi preciso rever a programação
e focar primeiro na necessidade dele do momento. Ele
não queria respostas, mas que alguém o escutasse. Havia
abandonado vários serviços de Reabilitação, porque não
encontrou quem pudesse escutá-lo primeiro para depois
solicitar tarefas. A demanda era grande e a exigência era
que fosse cumprido o protocolo de tarefas e fosse logo
“reabilitado”, sem envolvimento com suas emoções.
“Interessante”, pois sabemos que a reabilitação de uma
pessoa acontece nos níveis da conhecida abordagem “bio-psico-social-espiritual” (crenças de cada um), que são áreas
interligadas. Porém, isso ocorre não apenas em alguns poucos
serviços (ainda bem que são poucos), mas no dia a dia, na família, sociedade, comunidades e nos relacionamentos em geral.
Então, a pessoa costuma perder o amor próprio, torna-se
desvalorizada e qualquer coisa mínima que chegar até ela
já é o bastante. Não necessita de tempo, de abraço, de
escuta, de palavras... afinal, dá trabalho ou “ela já sabe o
que tem que fazer”. Mas, será que ela consegue sozinha ?
Será que mais um pouco de apoio não é o que falta para
melhorar ? “Dá trabalho”, exige tempo.
O trabalho para com quem passa por essa “crise” é
começando pela própria palavra: crise. Esta palavra, para

muitos, é considerada como oportunidade para aprendizado.
Sabemos, segundo estudos e práticas, que com estímulos positivos (escuta, atenção, valorização, determinação, insistência,
incentivo, persistência e, claro, AMOR !), chegará o momento
em que a pessoa atendida terá a oportunidade de optar por
se acomodar/paralisar OU agir em direção ao seu caminho de
objetivos, sonhos e sucesso, com atitudes proativas.
Isso dá trabalho ? Claro que sim ! Isso custa paciência e
investimento de tempo ? Claro que sim ! É desafiador ? Claro
que sim ! Pode ser um processo longo, de recaídas, frustrações,
tristezas e raivas ? Claaaaaro que siiiim ! Mas... pode contribuir
para uma reabilitação emocional, física, outras ? SIIIM !!!
É emocionante presenciar que cada um (no seu tempo particular) pode reconstruir-se e usufruir uma vida que podemos
chamar de vida abundante, quando não mais se deixa ser influenciado pela valorização ou desvalorização de outros, pelo
amor ou desamor de outras pessoas que tem outros valores.
Esse é um caminho de desenvolvimento de sucesso, seja em
Reabilitação, como nas demais áreas da vida.
Que possamos começar por nós, não nos desvalorizando,
sabendo que também podemos valorizar os outros com suas
diferenças e semelhanças, com seus limites e superações, com
seus menos e seus mais. Que possamos não mendigar afetos
nem regularmos o tempo que cada um precisa para se sentir
melhor. Que possamos nos dar atenção para também doá-la para
quem necessita. É assim que começa a reabilitação. É assim que
se trabalha (e se vive) com dignidade e conseqüente sucesso. É
sempre olhar o outro sob o ponto de vista dele. É o fundamental
para que qualquer trabalho tenha resultados surpreendentes.
Quanto ao jovem citado no exemplo
O processo de Reabilitação durou cerca de um ano e meio,
em que realizou atividades de estimulação tátil, coordenação
motora, atividades de vida diária e outras, adquirindo sua independência e autonomia em muitas áreas. Ele pode conquistar
muitas coisas. Hoje ele tem uma família estruturada, um trabalho bem sucedido, vida ativa socialmente, amigos sinceros
e desafios diários como qualquer pessoa.
Quem se interessar... procure uma pessoa em “liquidação”
próxima a você ! E contribua para que seja uma pessoa valorizada e reconhecida. Uma verdadeira obra prima de “leilão”.
Quem dá mais ?
“Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração”.

N O TA S

JUSTIÇA:
ACESSIBILIDADE
NAS PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS NOS
CINEMAS

A Justiça Federal de São Paulo, através da 14ª Vara Federal
Cível de São Paulo/SP determinou que a União Federal e a ANCINE – Agência Nacional de Cinema apresentem providências
para viabilizar a acessibilidade de pessoas com deficiência
visual e auditiva às produções audiovisuais - nacionais ou
estrangeiras destinadas ao mercado interno, através de legendas abertas, legendas descritivas na forma Closed Caption
e janela com intérprete de Libras. O processo tem o número:
0096601-82.2016.4.03.6100. A decisão estabelecia o prazo até
o fim de janeiro de 2019 para que os réus apresentassem um
cronograma progressivo para o início do período de testes de
equipamentos, além das complementações necessárias para a
plena execução prevista no art. 44, 6º, da Lei Nº 13.146/2015
(LBI). Já a implementação total dos propósitos da legislação
deverá estar pronta, abrangendo salas de cinema de todo o
país, a partir de 1 de março próximo. O descumprimento da
decisão implicará no pagamento de multa de R$ 10 mil por dia
de atraso. Até o fechamento desta edição, a Justiça Federal não
havia divulgado o cronograma progressivo. O MPF - Ministério
Público Federal, autor da ação, apresentou dados estatísticos
relevantes sobre o quantitativo de pessoas - por faixa etária,
com maior ou menor grau de deficiência - que seriam beneficiadas com as medidas postuladas. A União, a ANCINE e diversas
empresas do setor se manifestaram na ação. Após audiência
de conciliação, realizada em maio, foi concedido prazo de 30

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.

dias para que as partes apresentassem medidas concretas a
serem implementadas, acompanhadas de cronograma para a
implantação. Na decisão, o Juiz Federal José Carlos Francisco
ressaltou a urgência demonstrada pela exclusão prolongada
e excessiva ao acesso de pessoas com deficiência às obras
audiovisuais, que são os destinatários finais da inclusão proposta pela Lei.
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HOMENAGEM

GRANDES PERDAS NO MUNDO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O

final do ano passado (2018) e o início de
2019 foram marcados por grandes perdas
no universo da pessoa com deficiência.
Grandes amigos, pessoas importantes e
de expressão, com deficiência, nos deixaram. Alguns destaques dessas perdas foram os citados
nessa homenagem, que a Revista Reação faz com muito
carinho, respeito e saudade.

Sergio Ribeiro da Dream Bike
Em novembro
de 2018 faleceu
em São Paulo/SP,
o empresário e
advogado Sérgio
Ribeiro, fundador
da Dream Bike,
empresa que atua
no mercado de
bicicletas desde
1993. A empresa
e seu fundador se
destacaram, principalmente, pelo desenvolvimento triciclos e cadeiras de
rodas motorizadas, que pela sua robustez fizeram história
por muitos anos junto aos seus usuários. A Dream Bike
também fabrica bicicletas exóticas, diferentes e especiais,
não só para pessoas com deficiência, mas para todo o
crescente mercado de bikes no Brasil. Sérgio tinha sequela de Pólio, que teve na infância. Em novembro, ele
passou por uma cirurgia no coração. Ficou internado por
13 dias, mas não suportou as sequelas do procedimento
cirúrgico. Uma pessoa muito querida dos amigos e profissional reconhecido e admirado, Sérgio recebeu, dentre
outros, o Título de Cidadão Paulistano e Embaixador da
Paz Mundial. Nossos sentimentos à sua esposa Magali e
seus filhos, que hoje tocam a empresa nessa nova fase.

O ex-baterista de O Rappa, Marcelo Yuka
Em 18 de janeiro de 2019, Marcelo Yuka deixou seus
fãs com muita tristeza. O músico, compositor, ativista
político e palestrante faleceu no Rio de Janeiro/RJ. Foi um
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dos fundadores da banda O
Rappa e, depois, do grupo
F.U.R.T.O. Após ficar paraplégico, por causa de um
tiro levado de um bandido
quando foi defender uma
mulher de um assalto, Yuka
notabilizou-se como compositor da maioria das canções
do Rappa no período em que
esteve na banda, com letras
carregadas de intenso teor
social e crítico. Nos seus últimos dias foi líder de uma ONG, de nome homônimo à
sua última banda; através desta ONG, lutou por maior
realização de pesquisas com células-tronco.

O apresentador de TV, Wagner Montes
Wagner Montes nos
deixou aos 64 anos no
Rio de Janeiro/RJ, em
26 de janeiro de 2019,
depois de dois dias de
internação para tratamento de uma infecção
urinária. Em novembro
de 2018 havia sofrido
um infarto, tendo se recuperado. Extrovertido
e divertido, foi advogado, jornalista, jurado e
apresentador de rádio e televisão e também político no Rio.
Era deputado estadual. Nas eleições de 2018, foi candidato a deputado federal pelo PRB e foi eleito com 65.868
votos. Muito querido dos amigos e do povão, como ele
mesmo gostava de dizer, Wagner fez sucesso no polêmico
programa “O povo na TV”, há mais de 35 anos. Em 1981
sofreu um acidente de triciclo na capital carioca e precisou
amputar a perna direita. Na época, não perdeu o humor e
o pique, chegou até arriscar uma carreira de cantor. Foi
capa da Revista Reação em 1997. Ele deixa a esposa, atriz
e jurada Sônia Lima e o filho Diogo, também ator. Nossa
saudade e respeito !

O jornalismo brasileiro perdeu Ricardo Boechat
Estávamos no fechamento desta edição, na segunda-feira
dia 11 de fevereiro, quando fomos pegos de surpresa com a
triste notícia do acidente que vitimou 4 pessoas com a queda
de um helicóptero na Rodovia Anhanguera, no trecho do Rodoanel, próximo à capital paulista. Infelizmente, uma das vitimas
do acidente era Ricardo Boechat, de 66 anos, que cumpria um
compromisso de palestra em uma empresa em Campinas/SP.
Um dos jornalistas mais éticos e premiados do País, Boechat
apresentava diariamente o Jornal da Band (Rede Bandeirantes
de TV) e era âncora também de um programa matinal de rádio
na Band News FM, além de escrever para Jornais e Revistas.
Fica aqui os nossos sentimentos para a família. Boechat fará
muita falta !

N O TA S

YOUTUBE TEM
PRIMEIRO DESENHO
ANIMADO EM LIBRAS

De acordo com os números mais recentes divulgados
pelo Ministério da Saúde, a surdez atinge aproximadamente
10 milhões de pessoas no Brasil. E só agora esse público
ganhou o primeiro desenho em Libras. O projeto piloto já
está no YouTube. Paulo Henrique dos Santos, criador do
desenho, trabalha com animação há quase 10 anos e decidiu
criar o desenho totalmente na Língua Brasileira de Sinais

Fat Family perde uma de suas vozes
Aos 39 anos, a cantora lutava contra câncer no fígado e
faleceu na terça-feira, 12 de fevereiro em São Paulo/SP. Desde
agosto do ano passado lutava contra a doença. Ela internada
na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo. Dona de uma voz
potente e afinação sem igual, Deise e o grupo Fat Family fizeram
show na Festa de aniversário dos 20 anos da Revista Reação
em dezembro de 2017.

(LIBRAS). A ideia surgiu depois que percebeu a dificuldade
que teve quando precisou se comunicar com uma pessoa
surda. Ele não conseguiu. O desenho em seus capítulos,
ensinarão cinco sinais de Libras. Todo o conteúdo é voltado
para crianças com a faixa etária entre três e seis anos e o
principal objetivo, segundo o responsável pelo projeto é
educar e apontar que as crianças surdas também se divertem e têm as mesmas necessidades daquelas com audição
preservada. Para acessar, o link é https://www.youtube.com/
channel/UCJtOTvG4EvBGkvtTVVv8Lpg/videos
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MÚSICA E ARTE

P O R C E L I S E M E LO

NOVO PROGRAMA DE RÁDIO:
“ARTE E INCLUSÃO”

O

lá, amigos ! É com muita alegria que
aceitei o convite do Sr. Miro Modesto,
do Grupo Mix e Rádio Trianon – de
São Paulo/SP – para criar e apresentar um programa de rádio para
os ouvintes jovens e adultos e escolhi falar sobre a
inclusão. Sei que é um desafio divulgar esse tema,
mas é prazeroso trabalhar com a inclusão. E este
ano é especial porque completo 30 anos como musicoterapeuta !
O rádio foi um dos primeiros meios de comunicação e, até hoje, continua sendo importante para nós,
apesar da popularização do celular, através do qual
também podemos ouvir os programas.
O programa “Arte e Inclusão com Celelê e Convidados” é semanal, com a duração de 30 minutos,
com a participação do público, entrevistas com convidados especiais e sorteio de brindes.

Celise Melo, a Celelê
é cantora, compositora,
musicoterapeuta, atriz, educadora,
escritora e é sucesso de público e crítica
há 26 anos.

O conteúdo é educativo, com ritmo dinâmico, aborda
temas relevantes como a amizade, o respeito, o amor, a
união, a inclusão, as histórias do rádio e da TV, a musicoterapia, o poder da música, a importância de valorizarmos
os excluídos pela sociedade, entre outros. Tem como
base principal a música, as artes, a inclusão e variedades.
O diferencial é que, como também sou atriz, transmito
através de meus personagens mensagens importantes,
com alegria e bom humor. Claro que as crianças também
podem ouvir, pois há breves histórias com a bruxa Mavel
e a fada Lindavel e darei dicas para a família se conectar
melhor com a garotada.
Ouçam, participem e divirtam-se aos domingos, das
14h30 às 15h, nas rádios Trianon AM 740 e Universal
de Santos AM 810, também na internet pelo site www.
radiotrianon.com.br.
É gratificante estar na rádio, pois desde criança acompanhava meu pai, produtor da Gravadora Continental,
Flavio F. Melo (in memorian) nas entrevistas de TVs, rádios
e jornais. Conheci artistas famosos como: Elis Regina,
Vinícius de Moraes, entre outros.
Acredito sempre na união de forças, conto com a divulgação de vocês do programa e agradeço de coração
ao querido Rodrigo Rosso e sua equipe da Reação, pela
parceria de tantos anos.
Abraços e até breve !
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POR ALEX GARCIA

E S PA Ç O A B E R T O

LIVRO BRANCO DA
TECNOLOGIA ASSISTIVA !

D

emorou mas nasceu. O Brasil precisa
de firmes investimentos para que as
coisas possam nascer mais rapidamente. Eu, Alex Garcia estou neste
livro como “participante”. Foi gostoso
ter colaborado e debati muito naquela ocasião.
Enfim, é um belo material.
No caso das Pessoas Surdocegas, claro, meus
questionamentos seguem os mesmos com relação as
Tecnologias: pouco temos e as que temos raramente
chegam nas mãos dos Surdocegos, em especial pelo
alto custo. Somos um grupo minoritário inserido numa
constelação maior, e em tese, as Tecnologias aos
grupos minoritários são muito caras.
Também questiono o quesito “desenvolvimento”.
O que desejo dizer ?
As pessoas Surdocegas em sua grande maioria
não tiveram acesso as Tecnologias mais simples, e
hoje, muitos são levados a aceitar Tecnologias de
ponta. Creio que os graves equívocos continuam a
acontecer. O ideal para um Surdocego é não pular
etapas em seu desenvolvimento. Iniciar com algo
simples, concreto, e aos poucos ir caminhando ao
mais complexo, ao mais abstrato.
Eu tentei defender isso no Livro Branco, mas como
todos e todas sabem, às vezes ou muitas vezes

minhas orientações são consideradas “fora de questão” pelos Governos, Organizações e pessoas. Tudo
tranquilo, sigo firme com minhas convicções, pois
estas são nascentes de vivências fáticas.
Como Educador e Pessoa Surdocega mesmo
sendo “excluído” irei sempre defender a tese do desenvolvimento firme, efetivo e este apenas acontece
quando “caminhamos do concreto para o abstrato”.
Passo a passo. Pular etapas é muito, muito temerário.
Dias após os debates em torno do Livro Branco eu
escrevi um texto. Vale copiar este link na sua barra de
navegação e ler: www.agapasm.com.br/midia041.asp
O Livro Branco da Tecnologia Assistiva, completo,
está disponível na internet em PDF. Para encontra-lo,
busque no Google assim: “Livro Branco da Tecnologia
Assistiva”.
Forte abraço a todos e todas e até a próxima !
Alex Garcia

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

POR ADRIANA BUZELIN

DA VARANDA DE MINHA CASA,
UM ATLETA PARAOLÍMPICO

A

costumada a estar, sempre que tenho
tempo disponível, apreciando a belíssima
natureza da varanda de minha casa em
um condomínio em Nova Lima/MG de
frente para a Lagoa dos Ingleses, me
deparo com uma cena inusitada. Inusitada pelo fato de
que não é todos os dias que você se surpreende com
um atleta paralímpico de paraciclismo treinando em sua
handbike cheia de bandeiras, dentre elas a do Brasil.
Ladeira acima, ladeira abaixo o simpático e dedicado
atleta Marcos Antonio Ferreira de Melo Junior, encara
a geografia de Minas Gerais em busca de atingir a
meta de ter um bom resultado no cenário mundial e
ser convocado para Tóquio – nas Paralimpíadas – que
antecede o ano de 2019. E foi em um destes momentos

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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que encontrei esse meu vizinho, que inspira e exala superação, que o abordei para enchê-lo de perguntas de
como era guiar uma handbike (bicicleta que se pelada
com as mãos) e não é que isto virou um artigo para
essa edição da Revista Reação ?
“O Ciclismo sempre fez parte da minha vida deste
atleta”, disse Marcos. Ele me contou que desde quando
era criança, todo mundo era doido por uma bola e ele,
meio diferente, sempre foi apaixonado pela bicicleta.
Antes mesmo de se acidentar e fraturar a cervical a
nível C6, Marcos me contou que acordava as 4:20h da
manhã para treinar e do treino ia direto para a faculdade. E de bicicleta. Daí veio a idade madura, o trabalho
e como ele iniciava seus atendimentos cedo, pulava
da cama como sempre às 4:20h da manhã e já estava
saindo para o treino.
Acaso ou não, após um acidente que o deixou tetraplégico, mesmo descrente que pudesse voltar a
pedalar, em 2014 quando praticava Esgrima em cadeira
de rodas, foi convidado por um amigo paraciclista de
outra categoria que o desafiou a voltar a “mãodalar” termo usado por ele – e se apaixonar a primeira vista
pela handbike.
“Como sou tetraplégico, a handbike tem mais algumas adaptações, como o freio e as marchas que são

acionados pelos cotovelos e as mãos são encaixadas nos propulsores... Os passeios viraram treinos e os quarteirões iniciais
se tornaram quilômetros. A sensação de vento no rosto e liberdade que eu tanto gostava estava de volta !”, relatou Marcos.
Vencedor de vários campeonatos, em 2014 ele disputou seu
primeiro campeonato ficando em um excelente 4º lugar. Após
muitos treinos, já com mais informações sobre a importância
de equipamentos de qualidade foi conseguindo posições de
destaque, até que em 2015 ganhou uma das etapas da Copa
Brasil de Paraciclismo e terminou o ano em quarto lugar no
ranking nacional.
“A partir daí, decidi me dedicar 100 % ao paraciclismo e
parei com a esgrima em cadeira de rodas. Agradeço ao meu
técnico de esgrima, Kleber, que me disse uma vez: Você pode
ser bom em duas coisas, mas para ser o melhor, escolha uma
e se dedique. Foquei me dedicando muito e os resultados
começaram a aparecer”, contou o paratleta.
Campeão em várias etapas da Copa Brasil de Paraciclismo e segundo lugar no ranking nacional em 2016. Já em
2017, conseguiu o tão sonhado título de Campeão Brasileiro
e primeiro do ranking nacional. Em 2018 mesmo com alguns
percalços, conseguiu repetir o resultado do ano anterior e
ainda foi campeão Panamericano de Paraciclismo de estrada.
Mas sabemos que ser esportista no Brasil não é um mar
de rosas e para o paratleta Marcos, as maiores dificuldades
são duas. A primeira diz respeito a dificuldade em arrumar
um técnico especializado no esporte e na pessoa com defi-

ciência. “Geralmente o educador físico esquece desse vasto
campo e é muito difícil profissionais realmente capacitados
e de qualidade com o olhar para a pessoa com deficiência”,
comentou Marcos.
A segunda é a financeira. Na sua opinião existem muitos
locais para iniciação no esporte adaptados, muito bons e
atletas que poderiam crescer mais e se tornarem de altíssimo
nível, mas quando é preciso evoluir o equipamento o ônus é
todo do atleta. Assim fica difícil o atleta “bancar” tudo sozinho (treinador, preparador físico, fisioterapia, nutricionista,
psicólogo, transporte, alimentação, dentre outros) e muitos
acabam desistindo. “Para conseguir mudar esses problemas
precisamos de leis de incentivo ao esporte mais viáveis, uma
mídia televisiva que tenha espaço para todos os esportes e
empresas que vejam o atleta, e principalmente o paratleta,
como uma vitrine positiva para o seu negócio”, afirma.
Para mim nada é novidade quando se trata da ausência
de leis de incentivo e políticas públicas, porém curiosa, como
sempre, e por ser amante dos esportes, tomei coragem de
pedir a ele para experimentar a handbike !
Sem dúvida assino embaixo as palavras do meu vizinho
paralímpico Marcos: o esporte tem o poder de fazer uma
pessoa superar os obstáculos e provar sua capacidade, com
isso a torna mais autoconfiante, aumentando sua percepção
e valorização como ser. Essas características proporcionadas
pelo esporte são fundamentais para que uma pessoa com
deficiência se sinta segura em se incluir no meio social.
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C U LT U R A

PAI DE RODINHAS !

Foto: Assessoria Mogiana Produções

doença neuromuscular congênita chamada Atrofia Muscular
Espinhal Progressiva tipo II, que o deixou tetraplégico gradativamente, afastando-o da pintura. Foi fundador da Associação
“Amparo Eficiente”. Ele realiza palestrante e é ativista na causa
da inclusão e acessibilidade há mais de 15 anos. Sérgio vive
hoje uma vida a três. Junto de sua esposa Elisângela, ele curte
intensamente a maior e mais bela experiência de sua existência:
a paternidade. Que pode ser definida como
um “milagre” chamado Lavínia !
Sobre “Pai de Rodinhas” o autor
diz que: “nunca tive a pretensão
de criar uma obra literária ! Eu
apenas quis registrar minhas
histórias e vivências, por
vários motivos, entre
eles, presentear minha filha com algo
muito especial e
significativo. Eu
também espero
ajudar muitas pessoas através das informações
66
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compartilhadas, além de provocar reflexões e reações, derrubar
paradigmas, quebrar estereótipos, enfim, mudar o olhar que
grande parte da sociedade ainda tem em relação às pessoas
com deficiência. Afinal, a vida deve ser vivida com leveza e
naturalidade!”.
Além de empresas patrocinadoras da obra, o projeto obteve
o apoio de 100 pessoas que compraram seus exemplares antecipadamente através do site Catarse, uma plataforma online
para financiamento de projetos culturais.
O prefácio do livro é de autoria da psicóloga e escritora Josie
Conti e seu lançamento oficial foi no dia 19 de janeiro último
na cidade de Amparo/SP.
Cia De Rodas Para o Ar: 4 anos de muito sucesso !
A Cia De Rodas Para o Ar é um Coletivo Cultural que foi
fundada em 2015 e tem como objetivo integrar pessoas com
e sem deficiências, promovendo encontros culturais, aulas de
dança, montagem de espetáculos, favorecendo o protagonismo
da pessoa com deficiência através da arte, mostrando que a
dança é possível para todos e buscando assim uma sociedade
mais justa.
A atuação dessa galera começou há 4 anos. Nesse período,
já participaram de grandes eventos como a Virada Inclusiva
entre 2014 e 2016, o aniversário da Lei de Cotas em 2015,
a Jornada da Educação Física USP em 2016, bem como da
Diretoria de Ensino da Zona Sul de 2016, além do Congresso
Internacional de Dança 2016, do 8º Encontro de Tecnologia e
Inovação 2016, da Feira Reatech 2015, da Caixa Cultural São
Paulo 2015 e 2016, One Billion Rising 2016/2017, Sampa Ativa
2017, entre outras ações. O idealizador do projeto é Clayton
Brasil, bailarino e coreógrafo, com mais de 18 anos de atuação artística. Ele atualmente é diretor na Cia. Para ele o intuito
da Cia é provocar sensações corporais diversas no sentido
Foto: Cléia Almeida

O

livro traz a história do menino que apesar de
suas limitações físicas construiu uma vida de
realizações e se transformou no “Pai de Rodinhas”. A obra leva o leitor a mergulhar em aventuras divertidas e emocionantes, norteadas por
amor, amizades e muitos desafios, além de reflexões inerentes
à vida ! Nas páginas estão muita arte, inclusão, voluntariado,
política, educação, família e principalmente paternidade, são
algumas de suas inúmeras experiências relatadas de um jeito
simples e descontraídas.
Sérgio Nardini é artista plástico autodidata, possui uma

Foto: Acervo Pessoal
Foto: Acervo Pessoal

Foto: Lilian Knobel

Foto: Cléia Almeida

Foto: Acervo Pessoal

2018 para dezenas de pessoas, incluindo crianças, e perceber que o trabalho
é visto e prestigiado pela competência e
pelo cunho artístico é o que nos move.
Muitos trabalhos hoje em dia com as
pessoas com deficiência visam apenas o
assistencialismo e um fazer pelas minorias como se devemos algo a essa população e nós pensamos na potencialidade
de cada um”. Para este ano a Cia está
produzindo o espetáculo “AliceS no País
Adaptado”, que deve estrear no segundo semestre e traz como proposta uma
visão de outro País. Segundo Raíssa Pinheiro: “é uma obra que almeja, através
de narrativas corporais de pessoas com
(e sem) deficiência, refletir sobre o quão
é importante para qualquer indivíduo à
utilização de adaptações em diversos
contextos de sua vida”. Já Clayton Brasil
garante que: “durante as cenas haverá
transformações de objetos, corpos e
criaturas que habitam neste lugar. Serão
os elementos empregados como disparadores do processo criativo das danças
de AliceS, permitindo fazer um recorte
da história original, a fim de trazer contos e situações que se assemelham ao
nosso cotidiano”.

Foto: Acervo Pessoal

de ampliar a experiência corporal dos
indivíduos que participam dos nossos
projetos, trazendo sensações das variadas linguagens artísticas influenciando
pessoas que descubram um corpo consciente e produtivo. A codiretora é Raíssa
Pinheiro, pedagoga e educadora física,
atua como coreógrafa da Cia. Ela diz
que “acredita na arte como transformadora e propulsora da vida das pessoas,
e mais ainda na vida da pessoas com
deficiência. Isso falta muito no nosso
País para essa população. Caminhamos
de uma inexistência de conhecimento
de arte e cultura por parte da maioria
deles por uma questão ainda forte que
é a acessibilidade e seguimos ampliando
esse espaço. Pra nós é gratificante e ao
mesmo recompensador no sentido de
que estamos no caminho certo quando
falamos dessa população e como tratamos a arte da dança”.
Já o fundador da Cia comenta que:
“acredita na premissa de que todas as
pessoas podem dançar, suas limitações
não os limitam, apenas partimos delas
pra crescer, é para além das limitações.
Acredito que já tivemos momentos importantes. Apresentamos em abril de
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EMPREGABILIDADE

POR LILENE RUY

SP NÃO EMPREGA NEM 34 %
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
QUE DEVERIA
Oportunidade para o jovem com deficiência !

A

ONU – Organização das Nações Unidas em
suas publicações, afirma que nem metade
das pessoas com deficiência do mundo tem
condições de pagar por serviços de saúde.
Esses números são mais alarmantes ainda
quando se chega a um porcentual que o estado de São
Paulo emprega menos de 34 % das PcD que deveria, ou
seja, o que seria o determinado pela Lei de Cotas, criada
há 27 anos para garantir o emprego às pessoas com
deficiência, quer seja física, auditiva, visual, intelectual
ou múltipla.
Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística no Brasil há 31 milhões de PcD em idade produtiva, mas apenas 418 mil estão empregados.
Se seguisse a Lei de Cotas, o estado de São Paulo
deveria ter no mercado de trabalho aproximadamente
360 mil pessoas com deficiência, mas atualmente tem
apenas 120 mil.
Apesar de o número ser baixíssimo o estado de SP possui um dos maiores índices de empregabilidade do Brasil.

Lilene Ruy

é supervisora de Inclusão Social do CIEE
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Podemos dizer que contratar pessoas com deficiência ainda é um tabu de em nossa sociedade. Muitas vezes as organizações acreditam que devam fazer
grandes mudanças arquitetônicas e que o investimento
financeiro será alto.
Percebemos, no entanto, que os recursos de acessibilidade e adaptações – na maioria das vezes – são
bem simples de serem implementados. Nesse sentido,
entendemos que uma das grandes barreiras é a atitudinal. A pessoa com deficiência ainda carrega o estigma
de incapacidade, baixa produtividade e também pouca
qualificação ou formação para ocupar os postos de
trabalho de maior destaque.
Com a Lei Brasileira de Inclusão – LBI 13146/15 –
que vigora desde 2016, entendemos que o direito da
pessoa com deficiência foi assegurado e o papel de
protagonismo foi validado. Porém, praticar a inclusão
ainda é um assunto que merece ser discutido e amplamente divulgado.
A contratação de jovens com deficiência é uma grande
oportunidade de inserção. Trabalhar com o Programa de
Estágio e Aprendizagem dentro
das empresas é sinônimo de
renovação de ideias e refresco
para a equipe. Quando inserimos a esses programas o
conceito de incluir a pessoa
com deficiência estamos humanizando os processos.
O período de aprendizagem e estágio é fundamental
para que a pessoa com deficiência possa conhecer o
trabalho e suas atribuições
profissionais. Já a empresa
passa a ter uma nova cultura
em relação a pessoas com
deficiência.
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