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E D I T O R I A L

MELHOR PINGAR DO QUE SECAR !

Há quantos anos não ouvimos esse ditado popular ? A sabedoria da boca do povo 
as vezes se encaixa perfeitamente na realidade em que vivemos no nosso dia 
a dia. E isso aconteceu agora, no dia 05 de abril último ao final da Reunião do 
CONFAZ em Brasília/DF em relação à isenção do ICMS para compra de carros 
0Km por pessoas com deficiência, o famoso Convênio 38. E eu explico:

Há anos todos nós do movimento organizado, entidades, associações, montadoras de 
automóveis, mas principalmente, o consumidor, o usuário com deficiência estamos brigando 
ferrenhamente para que o valor teto de R$ 70 mil na compra do carro 0Km com isenção de 
ICMS seja aumentado não é mesmo ? Afinal, esse valor subiu de R$ 60 mil para R$ 70 em 2009 
– já se vão 10 anos de defasagem em relação ao mercado, onde automóveis sobem de preço 
todos os anos. Um carro que se comprava com R$ 70 mil em 2009 não tem a menor condição 
de ser comprado agora, em 2019 pelos mesmos R$ 70 mil. Isso é fato, é sabido e todos nós 
concordamos que se deve mudar com urgência... no mínimo, atualizando o valor pelos índices 
inflacionários de 2009 até hoje. 

Pois bem... falar tudo isso é chover no molhado. Todos estamos carecas de saber e de 
brigar por isso junto ao CONFAZ – Conselho Fazendário responsável pelas decisões do ICMS 
e junto aos secretários dos 26 estados brasileiros + distrito federal, e sem sucesso. Falo como 
presidente da ABRIDEF – Associação patronal do setor – que há pelo menos 5 anos vem 
diuturnamente discutindo o tema em Brasília e em todos os estados com a ajuda constante, 
inclusive de parlamentares como Mara Gabrilli, Otávio Leite e outros. Mas sempre sem sucesso 
por várias razões, que vão do “descaso” ao simples “desconhecimento” da real necessidade 
das pessoas com deficiência em possuir um automóvel que lhes dê o direito de ir e vir, até o 
“fator econômico”, onde os estados alegam perda de arrecadação de impostos se mantiverem 
ou ampliarem as isenções para as PcD... e assim vai.

Nos últimos anos, as vendas de carros 0Km com isenção para pessoas com deficiência sim-
plesmente “triplicou” !!! E isso chamou a atenção da nova equipe econômica do ministro Paulo 
Guedes, que acaba de assumir o novo governo junto com Jair Bolsonaro e fez com que os téc-
nicos da receita despertassem para uma constatação: existem muitas fraudes e irregularidades 
na concessão das isenções de impostos para pessoas com deficiência. Isso infelizmente é um 
fato. Mas as irregularidades NÃO EXISTEM SÓ NA ISENÇÃO PARA PCD. O brasileiro SEMPRE 
dá um jeitinho e muita gente se aproveita mesmo de situações onde podem levar vantagem. A 
imensa maioria das pessoas que se beneficia da isenção do ICMS é realmente quem precisa, 
são pessoas com deficiência e seus familiares, enfim... mas que existem casos de “espertinhos” 
que tiram carros 0Km em nome dos seus avós já inválidos e usam para si, isso sabemos que 
tem. Que tem casos de praticantes de Crossfit, com braços mais grossos que nossas coxas e 
alegam deficiência e conseguem isenção, sabemos que também tem. O problema dos “laudos 
médicos” – documento que inicia todo processo de isenção – hoje alguns “comercializados” 
como pão quente em porta de padaria a preços exorbitantes e para qualquer cidadão até com 
“unha encravada”, também sabemos que existem. Porém, não se conserta uma falha tirando 
o “direito daqueles que realmente precisam do benefício” !

Por isso minha gente é que temos que COMEMORAR sim o fato do CONFAZ ter prorroga-
do o convênio 38 nos mesmos moldes em que ele estava por mais um ano, até 30/04/2020.  
Estávamos correndo um grande risco desse Convênio ser suspenso ou simplesmente acabar 
! Foi o trabalho de todos, unidos, que manteve o direito vivo. E agora sim, com o Convênio 
renovado, vivo, funcionando, é hora então de corrigirmos o que está errado, corrigir os abusos, 
evitar as fraudes e principalmente, conquistarmos o reajuste do valor, o retorno do rodízio na 
capital paulista, a atualização do valor teto do IPVA, corrigir o limite dos 4 anos no ICMS igua-
lando ao IPI... e tantas outras coisas que podem ser feitas em benefício 
daqueles que REALMENTE precisam da isenção para sua locomoção e 
para o seu direito de IR e VIR. 

Uma coisa de cada vez, tudo a seu tempo, de grão em grão... mas 
com serenidade, seriedade e ética. Vamos chegar lá, sem briga, com 
diálogo, lógica e merecimento !

“Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a 
tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos”

Salmo 90:15 e 16

Rodrigo Rosso
Diretor/Editor
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E N T R E V I S TA

CÉLIA LEÃO
A EX-DEPUTADA ESTADUAL E AGORA NOVA SECRETÁRIA DA PASTA 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO FALA 

COM EXCLUSIVIDADE SOBRE OS PROJETOS E DESAFIOS DESSA 
NOVA FASE EM SUA CARREIRA POLÍTICA

 

Paulista e conhecida como deputada estadual por sete mandatos pela 
região de Campinas/SP, onde foi também vereadora e candidata a 
prefeita na década de 1990, sempre com votação expressiva, teve 
sua carreira política marcada pela participação ativa em projetos 
importantes, não só no universo da pessoa com deficiência, mas na 

atuação firme na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Célia Leão ficou paraplégica aos 19 anos depois de um acidente automobilís-

tico. É casada, mãe de 3 filhos e foi marcada por ser uma das pessoas que mais 
atuou na Assembleia à frente dos direitos da Pessoa Com Deficiência, da Mulher, 
do Adolescente e da Criança. Mas sempre com a bandeira da PcD em punho, 
até pela própria imagem, como cadeirante e com um discurso firme e marcante.

Apresentou vários projetos de lei no parlamento estadual, dentre eles o que prevê 
isenção do IPVA na aquisição de automóveis, e a Lei de Acessibilidade. Presidiu a 
Comissão de Constituição e Justiça e foi também Corregedora, além de participar 
de diversas comissões e CPIs. 

No novo governo paulista, tomou posse na Secretaria dos Direitos da Pessoa 
Com Deficiência no dia 1º de janeiro de 2019 a convite do Governador João Dória. 

Em entrevista exclusiva, gravada também para a TV Reação no Memorial da 
Inclusão, sede da secretaria da PcD estadual, num belo prédio nas dependências 
do Memorial da América Latina, no bairro da Barra Funda, capital paulista, Célia 
Leão recebeu o editor Rodrigo Rosso e nossa equipe. Acompanhem:

Revista Reação - O Estado de SP tem 645 municípios. Como encara esse 
desafio ao assumir a Secretaria Estadual da Pessoa Com Deficiência ?

Célia Leão - É uma luta já existente há muito tempo. Enquanto estava no 
legislativo já pensava nos 645 municípios com os projetos apresentados. 

Agora tenho um novo viés que é estar no Executivo e trabalhar num 
governo célere, ativo, que tem mudanças e propostas e que quer 

colocar em prática tudo muito rápido. Isso estimula bastante. 
De qualquer forma é um Estado grande. São Paulo tem 45 
milhões de habitantes. É um Estado em crescimento. E o que 
acontece aqui tem reflexo no País. São Paulo possui aproxi-

madamente 10 milhões de pessoas com deficiência. Esse 
número ainda não está definido, mas isso não importa. O 

que importa é que desejamos oferecer todos os 
direitos e qualidade de vida, como: saúde, edu-

cação, transporte, turismo, cultura, segurança 
pública, empregabilidade, trabalho, ou seja, o 
que as pessoas tiverem desejo de fazer em 
suas vidas e o que lhes cabe como direito. 
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As pessoas merecem ter a chance de chegar lá. Ao longo das últimas 
duas décadas o cenário se tornou mais positivo no que diz respeito 
ao direito das pessoas com deficiência. Um avanço que, até então, 
não existia. É uma grande responsabilidade, mas por outro lado é 
uma honra e um prazer fazer as coisas acontecerem e no tempo do 
novo governo Dória, que cobra por rapidez e eficiência.

RR - Como avalia a participação da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência entre as demais Secretarias ?

CL - A nossa Secretaria é uma Secretaria meio. Não é uma Pasta 
fim. Temos aqui Políticas Públicas, implementamos programas dentro 
daquilo que é necessário para as pessoas com deficiência. Temos 
uma relação direta com as demais Secretarias, pois somos consul-
tados em inúmeros projetos e programas que são desenvolvidos 
por outras pastas. Trabalhamos com todas as demais Secretarias. 
Somos acionados para avaliar e opinar sobre inúmeros programas. 
E da mesma forma, as demandas que recebemos aqui e que são 
de competência de outras Secretarias, nós levamos o assunto e 
buscamos uma saída. Buscamos fazer as coisa acontecerem.

RR - E a Delegacia dos Direitos das Pessoas com Deficiência ? 
Como está esse atendimento e quais os planos de futuro ?

CL - Foi criada há pouco tempo, através de um Decreto. Existe 
na Capital, na região central. A Delegacia é administrada através 
de uma parceria que temos com a APAE. Se existe violência contra 
todo segmento da sociedade, contra a pessoa com deficiência não 
é diferente. É uma Delegacia bastante importante. Nesta Delegacia 
estamos realizando um estudo bem profundo e percebemos que 
muitos atendimentos realizados são em busca de informações e 
muitos deles poderiam ser atendidos nas demais Delegacias. As 
Pessoas com Deficiência estão sendo amparadas. Mas admitimos 
que apenas uma Delegacia seja pouco. Acho que precisamos de um 
processo mais moderno, factível e dinâmico. O objetivo é pulverizar 
em cada Delegacia esse pronto atendimento, ou seja, que cade a 
PCD seja atendida de forma devida pelo Estado todo. Não podemos 
resolver em curto prazo. Vamos trabalhar pra isso e quem sabe ter 
uma delegacia para Pessoas com Deficiência em todas as cidades 
ou então, que em cada delegacia existente, haja um departamento 
de atendimento específico. Seria perfeito !

RR - Fala-se que os Estados estão passando por situações 
financeiras terríveis. Podemos dizer que São Paulo é privilegiado, 
perto dos demais Estados. Quanto isso vem impactando nas 
ações da Secretaria da PcD ?

CL - As coisas não acontecem por acaso. Fiz parte de diversos 
Governos, enquanto estava no parlamento paulista. São Paulo tem 
as contas em dia, mesmo com suas dificuldades. Não sobram 
recursos. Os demais Estados estão sofrendo muito mais que nós. 
Temos também dificuldades. O orçamento da Secretaria da PcD 
é pequeno. Mas antes nem tínhamos Secretaria. Hoje temos um 
prédio moderno, respeitoso e preparado para receber demandas 
e leva-las aos demais órgãos. Temos um orçamento pequeno, de 
R$ 47 milhões. Temos que trabalhar e lutar com o que temos. São 
63 funcionários em nossa Pasta, em diferentes postos e funções. 
Temos uma equipe bastante competente. É um time de primeira linha 
e enxuto. Aqui não podemos errar. Se for competente, fica... senão, 

trocamos. Aqui não tem para depois de amanhã. Tudo é urgente ! 
Temos muito pouco tempo para executar nossos programas e pro-
jetos e trabalhamos muito para atender as demandas das Pessoas 
com Deficiência do Estado de SP.

RR - A Secretaria já existe há um bom tempo. Quais projetos 
devem ser mantidos e quais os novos projetos que o novo go-
verno tem em mente ?

CL - Assumimos com vários projetos já consolidados. Viemos 
para contribuir, crescer, melhorar e otimizar. Esse é o espírito da 
equipe, para exatamente fazer assim. Vários projetos terão con-
tinuidade, mas se necessário vamos repaginar e modernizar. Nós 
temos a Caravana da Inclusão com novo formato, pois leva aos mu-
nicípios um pouco da Secretaria e de informação. Temos também a 
Biblioteca Acessível, que conta com 66 unidades, mas está apenas 
começando. Vamos reformular o programa de Empregabilidade, que 
é muito importante, e agora vai estar diretamente ligado a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. Esses programas que estão na 
Secretaria estão sendo remodelados. Temos um Conselho Gestor 
que acaba de ser criado e com importante função. Seu espírito é 
de ajudar nas políticas públicas. Formamos esse Conselho logo 
após a posse. Fomos a primeira Secretaria a criar. Já estamos na 
terceira reunião. É uma reunião por mês. Os Conselheiros não tem 
remuneração e trabalhamos com uma pauta definida. Seus compo-
nentes trazem ideias e demandas importantes.  Formatamos junto 
os programas já existentes, as Políticas Públicas que de fato che-
guem ao interior. Todo mundo sabe que tem Secretaria da Saúde, 
Educação... mas será que todo o Estado sabe da nossa existência ? 
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Um dos nossos projetos é levar a Secretaria 
da PcD para o interior também. Muita gente 
não sabe que existe a Secretaria de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Com Deficiência e 
precisamos tornar esse trabalho ativo nos 
645 municípios de SP. 

RR - E quanto aos Conselhos Munici-
pais de Defesa dos Direitos das Pessoas 
Com Deficiência ? 

CL - Sugiro que sejam formados os Con-
selhos. Não importa o tamanho do municí-
pio. O importante é que tenha um respon-
sável pelo tema. Afinal de contas todas as 
cidades, sem exceção, tem alguém com 
deficiência. O censo diz que 23,9 % da po-
pulação tem algum tipo de deficiência. Digo 
mais, as pessoas – isto é bom e positivo 
– estão envelhecendo. É a longevidade de 
fato está chegando. É necessário ter Aces-
sibilidade. Isso significa que, se a cidade 
estiver bem cuidada para uma PcD utilizar 
as vias públicas, por exemplo, também faci-
litará a agilidade da gestante, do obeso, do 
idoso, até do carrinho de bebê e de quem 
usa bengala, enfim... Vai facilitar a vida de 
todas as  pessoas. Se o mundo estiver mais 
adaptado e organizado, se as calçadas das 
nossas cidades forem melhores; se as por-
tas dos banheiros e dos teatros estiverem 
de acordo com a legislação; que existam 
elevadores onde hoje se tem escadas; que 
as escolas, o posto de saúde, o hotel, seja 
onde for, se a sociedade – na cabeça das 
pessoas – diminuísse as barreiras arqui-
tetônicas, seria muito melhor para todos. 
Mas as piores barreiras são as atitudinais. 

A questão da causa da Pessoa com Defici-
ência não é um tema triste, pelo contrário. 
É uma causa nobre que toda a sociedade 
tem que conhecer e participar, porque um 
dia, nós todos teremos 80, 90, 100 anos e 
teremos alguma deficiência – decorrente da 
idade, uma mobilidade reduzida – o que é 
absolutamente natural. 

RR - A senhora sempre diz que acha 
interessante quem luta pela causa do 
negro e do índio, mas ninguém fica ne-
gro e nem índio. Mas qualquer pessoa 
pode se tornar uma pessoa com defi-
ciência... Aos 19 anos se tornou para-
plégica. O que significa essa afirmação 
para você ?

CL - Digo sempre, se um grupo estiver 
discutindo a questão de racismo, violência 
ao negro, ou sobre os maus tratos ao ín-
dio, e fossemos chamados para participar 
da reunião, podemos dizer que não vamos 
participar porque não somos negros e nem 
indígenas, não temos em nossas famílias 
negros e nem índios – quem sabe ? E por aí 
em diante... Muita gente discute essas ques-
tões e com razão. Vamos respeitar a posição 
dessas pessoas que discutem esses temas. 
Porém, quem não é da raça negra, não vai 
se tornar um negro amanhã. Quem não é 
indígena, não vai se tornar um índio de uma 
hora para outra... Agora, em uma reunião 
para discutir o assunto da Pessoa com De-
ficiência, quem vai poder dizer que não par-
ticipará porque não é ou não tem deficiência 
? O pai, o filho, um parente ou um amigo 
não tem deficiência ? Quem pode dizer em 

sã consciência que não vai debater a ques-
tão da PcD porque não tem deficiência ? 
Pensem bem... a qualquer instante – me 
reportando a meu acidente aos 19 anos, 
por exemplo, e tantos outros casos que 
conhecemos – eu só parei de andar. É um 
detalhe. Um acessório. Ter uma deficiência 
não é um problema e nem um sofrimento. 
De longe, ter uma deficiência é um limitador 
da vida. Quando parei de andar, perdi um 
acessório. Faço um comparativo com um 
brinco. Vai-se para uma festa, coloca-se o 
brinco, para se enfeitar, pois está na moda 
e você gosta. Mas se você perder o brinco, 
ou esqueceu-se de coloca-lo a festa con-
tinuará acontecendo. Enquanto tem a fes-
ta, temos todas as possibilidades de fazer 
tudo o que a gente quiser. A festa é a vida.  
A vida é para todo mundo. Para Pessoa Com 
Deficiência também... e qualquer pessoa, 
seja por qualquer motivo, de qualquer raça, 
classe social, religião, enfim... todos nós 
podemos em qualquer momento da vida, 
nos tornarmos uma pessoa com deficiência. 
Pensem nisso !

 
RR – Recentemente tivemos a reunião 

do CONFAZ que discutiu o Convênio 38, 
que garante o direito ao benefício da 
isenção do ICMS para compra de carros 
0Km por pessoas com deficiência. Sou-
bemos que São Paulo foi favorável para 
a manutenção desse direito. O que tem 
a comentar ?

CL – São Paulo é o maior estado da na-
ção, com maior arrecadação e teoricamen-
te, o que mais deixaria de arrecadar ICMS 
com as isenções dadas às PcD na compra 
do carro 0Km. Porém, por uma questão de 
justiça, foi ordem direta do nosso governa-
dor João Dória, que São Paulo não só fosse 
a favor da manutenção desse direito, mas 
também, sugerisse ao CONFAZ um reajuste 
no valor teto de R$ 70 mil. Ou seja, somos 
totalmente favoráveis que se mantenha o 
direito e que o valor seja atualizado, dan-
do mais chance de escolha ao consumidor 
paulista em “necessidade” de compra do 
carro, principalmente aquelas pessoas que 
precisam e usam cadeiras de rodas, cadei-
ras de banho, guinchos de transferência etc. 
Sabemos que hoje um carro de R$ 70 mil 
não comporta mais essas coisas. Mesmo 
as montadoras se desdobrando para man-
ter alguns modelos nessa faixa de preço. 
As pessoas com deficiência podem contar 



com o Estado de SP perante os outros 26 
secretários de fazenda da nação em favor 
dessa luta.

RR - Qual mensagem deixa para os 
leitores da Revista Reação ? O que os 
paulistas podem esperar da Secretária 
Célia Leão ?

CL - Sempre contem com uma amiga. 
Esperem sempre o nosso carinho, respeito 
e amizade. As portas da Secretaria estarão 
sempre abertas. A Secretaria de Estado ofere-
cerá muito trabalho sério, compromisso diário, 
não tem sábado, domingo e nem feriado. O 
tempo passa muito rápido. Tem o velho jargão 
que diz ‘tempo é dinheiro’. Aqui não vale. Tem-
po é tempo da vida das pessoas. É bem dife-
rente. Temos agora três anos e alguns meses 
para trabalhar por São Paulo e por milhares de 
Pessoas Com Deficiência, que precisam estar 
inseridas no contexto da sociedade. Vamos 
trabalhar por pessoas que precisam ter direito 
a uma vida com qualidade, que não podem 
deixar de estudar porque tem uma deficiência 
ou deixar de ser atendida em um posto de 
saúde. Esta Secretaria vai trabalhar muito. 

Esta Secretária, com sua equipe, vai trabalhar 
demais. Não estarei sozinha. Podem esperar 
um trabalho profícuo, sério e principalmente 
trazendo aqueles que entendem do tema e do 
assunto para nos ajudar. Traremos a Revista 
Reação para nos ajudar. Onde a gente tiver 

uma porta aberta para falar da Secretaria, do 
trabalho, das necessidades das PcD e das so-
luções que virão, vai nos ajudar sobremaneira. 
A Secretaria precisa dessa Revista e de todos 
vocês. Essa Casa – a secretaria –  é nossa ! 
Contem com a gente, de verdade !
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UNIDOS DE VILA MARIA

Para quem pensa que uma Escola de Samba só 
se preocupa com o Carnaval, precisa conhe-
cer o trabalho desenvolvido na zona norte da 
capital paulista, pelos integrantes da Unidos 
de Vila Maria. 

As atas e estatuto social da entidade asseguram a pro-
moção de ações sociais em prol da comunidade. A quadra 
da Escola fica no Jardim Japão, subdistrito do bairro de Vila 
Maria, próximo aos bairros de Vila Medeiros, Vila Sabrina e 
Parque Novo Mundo.

Os dirigentes afirmam que, apesar de um grande número 
de moradores, a zona norte ainda é carente de centros que 
promovam a cultura, educação, saúde, esporte, lazer e bem-
-estar para a população.

Com esse quadro, os integrantes da agremiação criaram 
opções gratuitas destinadas à população de baixo poder 
aquisitivo e Pessoas com Deficiência.

Se dentro do universo carnavalesco a Escola já era consi-
derada uma das mais estruturadas, fora dele 
sua notoriedade se elevou com a criação de 
um amplo Projeto Social fundado há 18 anos, 
batizado de “Vila Maria um Caso de Amor” e 
possui quatro programas prioritários: Educa-

ção e Aprendizagem, Saúde, Esporte e Voluntariado. 
“Os problemas sociais são fatos consumados e os gover-

nantes já não conseguem atendê-los de maneira satisfatória. 
Surge a oportunidade de repensar ações, de perceber os 
problemas e anseios existentes a nossa volta. Surge 
a possibilidade de fortalecer vínculos. Mostrar que 
pessoas e Instituições, quando unidas, podem 
transformar o seu meio, tornando-o mais gene-
roso, inclusivo e justo”, afirmou Adilson José de 
Souza, presidente da Escola.

A S S O C I A Ç Õ E S

SAMBA NA AVENIDA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DE MÃOS DADAS COM A COMUNIDADE

A principal missão 
do projeto é propor-
cionar atividades no 
espaço cultural, a fim 
de atender crianças, 
adolescentes, adultos e 
idosos em situação de 
vulnerabilidade social e 
pessoas com deficiência, promovendo inclusão cultural e 
auxiliando o desenvolvimento social, profissional e emocional, 
ampliando assim a qualidade de vida.

Adilson José de Souza afirma que: “a Unidos de Vila Maria pre-
za pela saúde e bem estar da comunidade, através de seu extenso 
projeto social, que possui cursos profissionalizantes, aulas na área 
da cultura, do esporte e também tratamentos na área de saúde”. 
Entre eles, destaca-se a Equoterapia. Essa atividade surgiu na 
escola em 2011, através da doação de um cavalo. Aproveitando o 
espaço, a agremiação resolveu introduzir esse trabalho no quadro 

de atividades do projeto. Na capital de São Paulo, somente 
a Unidos de Vila Maria e a Polícia Militar de São Paulo 

oferecem esse tipo de tratamento gratuito. 
A Escola atende vários pacientes e tem uma 

pequena fila de espera, em sua maioria formada 
por crianças com Síndrome de Down, Paralisia 

Cerebral e Autismo. 
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“Devemos lembrar que é de extrema importância 
este tratamento, pois não é facilmente encontrado, 
e onde tem, são caros, além disso, não aceitam de-
terminados pacientes. No nosso projeto, abraçamos 
todas as causas e oferecemos tratamento gratuito.  
A melhora é sempre evidente, e ver a felicidade dos pais 
é gratificante. Não tem preço que pague esse orgulho”, 
afirma Rosilei da Silva Andrade, Coordenadora do Projeto 
de Equoterapia.

Por ano são mais de 12 mil atendimentos nos diver-
sos projetos sociais da Unidos de Vila Maria. Desde sua 
criação o projeto está próximo de realizar quase 200 mil 
atendimentos. O projeto social da Escola possui profis-
sionais nas áreas da Psicologia, Terapia Ocupacional, 
Fisioterapia, Equoterapia e Odontopediatria.

Além do Projeto “Vila Maria um Caso de Amor”, existem 
também o “Cidadania na Vila”, “Dia da Cidadania”, “Casa-
mento Comunitário”, “Dia das Crianças”, “Natal Solidário”, 
“Valorização da Velha Guarda”, “Sambistas do Bem” e Pa-
lestras periódicas nas áreas de nutrição, combate às drogas, 
HIV/AIDS, discussão sobre o Meio Ambiente, Cidadania e 
demais assuntos importantes para a comunidade. 

A dona de casa Ana Cristina dos Santos, que tratou 
de tendinite na escola, falou: “Não sou muito carna-
valesca, mas não sabia da escola também. Soube por 
colegas que veio fazer tratamento aqui. São muito boas 
as fisioterapeutas”. 

O número de atendimentos nos projetos sociais 
vem crescendo e gerando um retorno positivo para a 
agremiação em relação ao envolvimento que ocorre, 
não só na vida do público que participa das ativida-
des, mas também na vida dos voluntários. O projeto 
atende qualquer cidadão que esteja em situação de 
vulnerabilidade social e não somente nos bairros em 
torno da escola.

A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, manti-
da pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de 
São Paulo – CICESP, responsável pelo titulo denominado 
“Cruz do Mérito Empreendedor Juscelino Kubitschek” 
entregou para a Escola uma medalha de Honra ao Méri-
to, em reconhecimento por suas qualidades como man-
tedora do Projeto Social – Vila Maria Um Caso de Amor. 

Sem dúvida nenhuma o trabalho da Unidos de Vila 
Maria é um exemplo a ser seguido !
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ASSOCIAÇÃO SEM FRONTEIRAS
E X E M P LO

D o sonho de Demétrius Nogueira, Matheus 
Nogueira e Luciane Faria nasceu no interior 
de São Paulo, em Ribeirão Preto, a Asso-
ciação Sem Fronteiras.

Seus fundadores já trabalharam juntos 
em um projeto de esporte adaptado que teve início em 
2017, com o apoio de professores amigos. Mas foi neste ano 

que “nasceu o desejo de difundir o esporte para 
o público com deficiência, além dos muros da 

escola e tornar o esporte acessível a qualquer 
pessoa”, afirmou Demétrius Nogueira.

Na fundação da instituição foram for-
madas duas equipes de Futsal Adaptado, 

ou seja, uma de atletas com Deficiência In-
telectual - Síndrome de Down e a outra com 

Deficiência intelectual (popularmente conhecido 
como Dl e Down).

Em março já participaram da 2° Copa Magnus Associa-
ção, na capital paulista. No torneio também participaram 
as equipes: Jr/Corinthians, Santos, Aril Limeira e Cantinho 
da Paz. A Associação já começou colhendo bons resul-
tados ao obter o 3º lugar na Copa. Os treinos acontecem 
em Ribeirão Preto/SP, todos os sábados na rua Arnaldo 
Victaliano, 830 de forma gratuita e aberto ao público. 

Os atletas tem o patrocínio Master da Clínica 2ª Gera-
ção, que tem sede na capital paulista. “O senhor Hélio tem 
nos apoiado de forma sensacional”, afirmou a fundadora 
Luciane Faria. Eles também contam com o apoio da Mag-
nus, Mega Magazine, Personal Chef Luciane Faria, Personal 
Matheus Tetteu, Gasparin Auto Peças e Quadra do Arnaldo.

“Ainda precisamos de apoio para materiais esportivos, 
uniformes, custeio do lanche e transporte dos atletas. Nes-
te ano, no 2º semestre teremos amistosos e o Campeonato 
Brasileiro Down e Dl.”, afirma Matheus Nogueira, também 
fundador da Sem Fronteiras.

Os atletas e fundadores da Associação Sem Fronteiras 
estarão presentes na Mobility & Show Ribeirão Preto, que 
acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio, no Estádio Palma 
Travassos e convidam a todos para participar das ativida-
des esportivas adaptadas que serão realizadas na quadra 
do evento, que é aberto ao público e totalmente gratuito.

Para maiores informações sobre o trabalho da institui-
ção, para participar ou colaborar, entre em contato por 
e-mail: associacaosemfronteirasfutsal@gmail.com 

SURGE UMA NOVA FORÇA PARA O ESPORTE PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO INTERIOR PAULISTA
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RELENDO O CONCEITO DE INCLUSÃO 
AFIRMADO NA C.D.P.D. EM 2006

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

D entre os muitos avanços conceituais 
trazidos pela Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia (CDPD), destaca-se a inclusão da 
categoria deficiência psicossocial ao 

lado daquelas conhecidas há tempos: a deficiência 
física, a deficiência intelectual (substituindo o termo 
deficiência mental), a deficiência sensorial (subenten-
dendo-se a visual e a auditiva), e, implicitamente, a 
deficiência múltipla.

I - DÚVIDAS E CONFUSÕES
Tornou-se cada vez mais necessário o esclareci-

mento das dúvidas e confusões surgidas em relação 
ao conceito de deficiência psicossocial, que foi as-
sociado equivocadamente ao conceito de deficiência 
intelectual (que, bem antes da CDPD, já havia subs-
tituído o termo deficiência mental).

Dúvidas, tais como: “Por que a CDPD colocou 
juntos os adjetivos ‘mental’ e ‘intelectual’ na expres-
são ‘impedimentos (...) de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial’ (Artigo 1), uma vez que esse 
adjetivo ‘mental’ já foi substituído por ‘intelectual’?” 
RESPOSTA: Ler, mais adiante, a seção IV – RELEITU-
RAS, item 3 (intitulado “É correta a interpretação 3”).

Confusões, tais como: “Em uma tradução da CDPD 
consta a expressão com as mesmas palavras do pa-
rágrafo anterior, mas em outra tradução não consta 
a palavra ‘mental’ (Artigo 1) ... Então, qual destas 
traduções é a correta, fiel ao texto original em inglês?” 
RESPOSTA:A tradução - que traz a palavra “mental” – 
é a tradução oficial, autorizada pelo Governo Federal 
e publicada pela Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR). Ela se encontra no site: http://
www.direitoshumanos.gov.br. A edição oficial mais 
recente é a de 2012 (4ª edição, revista e autorizada). 
Por outro lado, na internet, encontram-se diversas 
traduções que não são oficiais, não foram autoriza-
das pelo Governo Federal, não mantiveram a palavra 

“mental” no Artigo 1 e não utilizaram termos corretos em 
outros Artigos, o que acabou distorcendo o sentido de certos 
conceitos e frases do texto original escrito nos seis idiomas 
praticados na ONU.    

II - O QUE DIZ A PRÓPRIA CDPD
O Artigo 1 (intitulado Propósito) aponta somente as pes-

soas com deficiência como o público-alvo da Convenção, 
ao dizer que:

“O propósito da presente Convenção é promover e as-
segurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas 
com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente.” (grifos meus)

Logo em seguida, no mesmo Artigo, há uma afirmação 
sobre quem são essas pessoas, a saber: 

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedi-
mentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial (...)” (grifos meus)

Convém salientar que o termo “deficiência psicossocial” 
não é o mesmo que “transtorno mental”. A expressão “pes-
soa com deficiência psicossocial” refere-se a uma pessoa 
com sequela de transtorno mental”, ou seja, uma pessoa 
cujo quadro psiquiátrico já se estabilizou e, em muitos casos, 
não mais oferece perigo para ela ou para outras pessoas. 
Os transtornos mentais mais comuns são: esquizofrenia, de-
pressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, autismo. A 
mesma pessoa pode ter um transtorno mental (fase aguda) e 
depois evoluir para uma deficiência psicossocial (fase crôni-
ca). O dr. João Navajas já dizia em 1997: “Se houver sequelas 
[de transtorno mental], essas pessoas poderão se adequar 
às limitações sem deixar suas atividades do dia a dia, como 
estudar ou trabalhar” (Sociedade Brasileira de Psiquiatria e 
Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes). 

Como exemplos, alunos com certos tipos de transtorno 
global do desenvolvimento (TGD) já na década de 90 do sé-
culo 20 frequentaram escolas públicas. Hoje, outras pessoas 
com esse mesmo quadro diagnóstico, poderão fazer parte 
do segmento das pesso as com deficiência psicossocial e 
beneficiar-se das medidas asseguradas na CDPD. Alguns 
desses tipos são: síndrome de Rett, síndrome de Asperger, 
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autismo (“Autismo: inserção social é possível?”, 
Cinthia Pascueto, Jornal da UFRJ, ed. n. 200, 
24/4/03) e psicose (http://lucimaramaia.com.br/
index.php?option=com_content&task=view&id=1
5&Itemid=8).  

Em documentos a respeito da CDPD, a ONU 
usa o termo “deficiência psicossocial” ao comen-
tar os impedimentos de natureza mental, ou seja, 
relativa à saúde mental. Um desses documentos 
produzidos pela ONU é o PowerPoint que explica 
o conteúdo da CDPD (Secretariado da ONU para 
a CDPD: www.un.org/disabilities).

A afirmação existente no Artigo 1 – que, em 
outro documento, a ONU faz questão de frisar que 
não se trata de uma definição (UNITED NATIONS, 
2007) - merece ser analisada neste artigo por dois 
motivos: [1] Porque ela ficou sujeita a interpretações 
as mais variadas nos meios especializados, o que 
determina que façamos releituras; e [2], porque ela 
contém falta de esclarecimento, erro de terminolo-
gia e contradição na conceituação.

III - INTERPRETAÇÕES
São conhecidas, formal ou informalmente, as 

seguintes interpretações em relação à afirmação 
contida no Artigo 1:

[1] “Esta é uma definição do termo ‘pessoas 
com deficiência’”. 

[2] “Os impedimentos de natureza mental e os 
de natureza intelectual são a mesma coisa”. 

[3] “Já não se diz ‘mental’, agora é ‘intelectual’”.
[4] “Na tradução brasileira, consta que ‘Pessoas 

com deficiência são aquelas que têm…’, mas o tex-
to original em inglês diz: ‘Persons with disabilities 
include those who have…’ (ou seja, ‘Pessoas com 
deficiência incluem aquelas que têm...’)”.

IV - RELEITURAS
Analisando as interpretações do item III, consi-

deremos as seguintes releituras:
[1] Não é correta a interpretação 1. 
Esta é uma explicação e não uma definição do 

termo “pessoas com deficiência”. A Convenção 
da ONU não inclui uma definição de “deficiência” 
ou de “pessoas com deficiência” no sentido exa-
to, preferindo oferecer alguma orientação sobre 
o conceito “deficiência” e a sua relevância para o 
documento (UNITED NATIONS, 2007). Em ambos 
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os termos, a condição de deficiência é conectada 
intimamente à condição de barreiras da sociedade, 
podendo estas ser físicas (por exemplo, arquitetô-
nicas), naturais (por exemplo, ecossistêmicas) ou 
atitudinais (por exemplo, na cultura, na legislação, 
em políticas públicas). Portanto, não mais a inca-
pacidade (dificuldade ou impossibilidade) como 
algo derivado da deficiência que a pessoa tenha e 
sim como imposição do ambiente sobre a pessoa 
com deficiência.  

[2] Não é correta a interpretação 2. 
Pois estes são impedimentos de duas naturezas 

(mental e intelectual); portanto, diferentes entre si: 
uma não é sinônima da outra. 

[3] É correta a interpretação 3. 
Pois o termo “deficiência intelectual” substituiu 

o antigo “deficiência mental”, a partir de 1995. 
[4] É polêmica a interpretação 4. 
O texto original diz: “include those who have”, 

que ao pé da letra significaria “incluem aquelas que 
têm”. Mas, em consequência, alguns especialis-
tas interpretam, equivocadamente, que o conceito 
“pessoas com deficiência” esteja incluindo - além 
das pessoas com deficiência explicadas no Artigo 
1 – outras pessoas, portanto, pessoas sem defi-
ciência. 

Releitura 4.1: Esse equívoco contradiz todo o 
conteúdo da CDPD que, já no seu nome, diz tratar-
-se dos direitos das pessoas com deficiência. 

Releitura 4.2: Os documentos da ONU são ge-
ralmente redigidos nos seis idiomas oficiais que 
ela adotou: inglês, francês, espanhol, russo, árabe 
e chinês. Tomando os três primeiros, que são os 
idiomas com os quais os brasileiros estão mais 
familiarizados, constatamos que, além do texto 

em inglês, a tradução para o espanhol também 
diz (grifos meus): “Las personas con discapacidad 
incluyen a aquellas que tengan” (As pessoas com 
deficiência incluem aquelas que tenham). Mas, a 
tradução para o francês se aproxima da que foi feita 
no Brasil: “Par personnes handicapées on entend 
des personnes qui présentent” (Por pessoas com 
deficiência se entende pessoas que apresentam). 

Releitura 4.3: A explicação inserida no Artigo 1 
é includente, ou seja, está em conformidade com 
a letra “i” do Preâmbulo, que diz: “Reconhecendo 
ainda a diversidade das pessoas com deficiência” 
(grifos meus). 

Releitura 4.4: Concluindo, não há diferença con-
ceitual entre as duas traduções (“são aquelas que 
têm” e “incluem aquelas que têm”), pois ambas 
estão delimitadas pelo nome da Convenção e 
pela letra “e” do seu Preâmbulo, que diz: “Re-
conhecendo que a deficiência é um conceito em 
evolução” (grifos meus), o que pressupõe a noção 
de relatividade na explicação do termo “pessoas 
com deficiência”. Para evitar equívocos na tra-
dução brasileira, preferiu-se a expressão oficial: 
“pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos”.

A Parte 2 estará na edição 128.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E 
EDITORAS ASSINAM TAC PARA GARANTIR 
DISPONIBILIDADE DE OBRAS EM FORMATO 
ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Onze editoras de livros didáticos em todo o 
Brasil – o que corresponde a aproximada-
mente 80 % do mercado nacional de livros 
escolares – firmaram compromisso com o 
Ministério Público Federal para garantir a 

disponibilização de obras em formato acessível a pessoas 
com deficiência.

O objetivo do TAC é assegurar a pessoas com deficiência 
o direito de acesso à leitura, conforme estabelecido pela le-
gislação brasileira, bem como a democratização do acesso à 
informação. A produção do livro exclusivamente em formato 
impresso deixa excluído de seu acesso toda pessoa que não 
possa ler ou manipular suas páginas – como pessoas cegas, 
com baixa visão, dislexia, paralisadas ou amputadas de 
membros superiores. “O termo de ajustamento busca con-
cretizar a garantia de todos ao pleno exercício de direitos, 
sem qualquer forma de discriminação – conforme determina 

a Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira 

de Inclusão”, destacou o procurador da Re-
pública Fabiano de Moraes, coordenador 
do Grupo de Trabalho Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, da Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão.

Na assinatura do TAC houve a adesão 
das editoras: Ática, Base Editorial, Editora do 

Brasil, FTD, Instituto Brasileiro de Edições Pedagó-
gicas, Macmillan, Moderna, Richmond, Saraiva, Salamandra 
e Scipione. De acordo com o termo de ajustamento, as 
editoras terão até 90 dias para disponibilizarem em suas 
páginas na internet ícone para solicitações dos livros em 
formato acessível. O objetivo é facilitar a obtenção de títulos 

que não estejam disponíveis ao consumidor nesse formato.  
O atendimento das solicitações pode variar de 10 a 120 dias, 
a depender da quantidade de ilustrações que componham 
a obra. O valor não poderá ser superior ao cobrado pela 
publicação no formato impresso.

De acordo com o termo de ajustamento, a Associação 
Brasileira de Livros também se compromete a realizar cursos 
voltados à capacitação de equipes editoriais de livros didá-
ticos e paradidáticos, além de promover, semestralmente, 
seminário aberto com o objetivo de disseminar as melho-
res práticas de produção de livros em formato acessível.  
“A assinatura de um compromisso como esse é relevante 
porque demonstra que há um segmento importante – como 
é o das editoras de livros escolares – que compreende bem 
o espírito da Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência e que se soma na 
luta por inclusão e proteção de direitos”, 
pontuou a procuradora federal dos Direi-
tos do Cidadão, Deborah Duprat.

A Lei Brasileira de Inclusão considera 
como formato acessível os arquivos digitais 
que possam ser reconhecidos e acessados 
por softwares leitores de telas ou outras tecno-
logias assistivas, permitindo a leitura de voz sintetizada, 
ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão 
em braile. De acordo com a LBI, todos os livros publicados 
pelas editoras em formato físico também devem estar dis-
poníveis em formato acessível. A negativa não Justificada 
no fornecimento desse produto pode constituir prática de 
discriminação de pessoa em razão de sua deficiência – crime 
com pena de reclusão de um a três anos e multa, conforme 
o art. 88 da Lei Brasileira de Inclusão.

N O V I D A D E
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E M P R E G A B I L I D A D E

PAIXÃO PELOS DETALHES

A Specialisterne é uma empresa 
social, nascida na Dinamarca em 
2004. Iniciou as atividades no Bra-
sil há 3 anos com o objetivo de 
promover a formação de pessoas 

com Autismo (TEA - Transtorno do Espectro do 
Autismo) em tecnologia da informação e desen-
volvimento de habilidades sociais com vistas 
à inclusão profissional, em atividades de TI e 
tarefas administrativas.

O nome Specialisterne, significa em dinamar-
quês: “os especialistas”. E já está presente em 
21 países. 

A empresa tem a primeira unidade de forma-
ção em São Paulo/SP, e projetos realizados nas 
cidades de  São Leopoldo/RS e no Rio de Ja-
neiro/RJ. “Somos a única organização no Brasil 
especializada na formação e inclusão de pessoas 
com autismo no mercado de trabalho, em ativi-
dades de tecnologia. Após três anos de atua-
ção no Brasil, temos 75 pessoas com autismo 
que se formaram no programa da Specialisterne 
trabalhando em diversos setores e empresas. 
Sendo que 56 delas estão atuando em parceiros 
como: Itaú, SAP Brasil, Dow Química, ABN Amro 
Bank, Virtual Gate, Comitê Paralímpico Brasileiro, 
CCEE - Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica, Iguatemi, Braskem, Telefônica-Vivo, 
entre outros. 

A iniciativa proporciona, aos participantes do 
programa, autonomia, independência eco-

nômica e melhora na autoestima, além da 
melhoria na qualidade de vida como um 
todo”, afirma Marcelo Vitoriano, Diretor 
Geral da empresa no Brasil.

Nos diferentes locais da Specialister-
ne no mundo, são empresas socialmente 

inovadoras que aproveitam as qualidades 
das pessoas com Transtornos do Espectro do 
Autismo (TEA) como uma vantagem competitiva 
e como um meio para ajudá-los a encontrar em-
prego/trabalho. A maior parte dos funcionários 
tem um diagnóstico de TEA e trabalha como 

consultora em tarefas de testes de software e 
processos de dados e de documentos.

Na Specialisterne, as pessoas trabalham num 
ambiente onde têm as melhores oportunidades 
para desenvolver os seus potenciais. Estas 
pessoas não têm que aprender a se adaptar a 
normas laborais como o trabalho em equipe, a 
empatia, o controle do stress ou a flexibilidade. 
Estas não são as qualidades habituais das pesso-
as com TEA, fato que ocasiona geralmente a sua 
exclusão do mercado de trabalho. A Specialister-
ne celebra as diferenças e os traços de caráter 
que tantas vezes são vistos como um estigma.
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NISSAN MOBILIDADE PARA TODOS.

O Programa Nissan Mobilidade para Todos facilita a compra do seu 
carro zero km, com benefícios e atendimento prioritário para 
pessoas com deficiência. Mais tecnologia, mais inovação, mais
mobilidade e mais liberdade para você.

Minha Vaga Por Direito
Buscando atender melhor os profissionais com de-

ficiência que recorrem à Catho em busca de uma vaga 
de trabalho, o lançamento da página se alinha também 
à campanha em vigor, “Minha Vaga Por Direito”, ação 
com o objetivo de reivindicar a presença de profissionais 
com deficiência no mercado de trabalho. Redesenhando 
o símbolo que representa as pessoas com deficiência, 
mas agora abordando outra perspectiva, a ação contará 
com aplicações em adesivos, stencil, cartazes, dentre 
outros, com o objetivo de trazer empoderamento e ade-
são à causa. 

A sede da Catho, em Barueri/SP, recebeu a inter-
venção da campanha em seu espaço. As colagens e 
pinturas foram realizadas pelo grafiteiro e artista plás-
tico, Rodrigo Chov, profissional que também possui 
deficiência física. “O objetivo da criação da ação é 
torná-la perene, ou seja, sem prazo limite para acabar, 
buscando mais adesões à causa e perpassando seu 
conceito pela sociedade. Assim, a mensagem alcança 
seu potencial e os resultados podem ser observados em 
longo prazo, uma vez que pouco se conhece sobre as 
verdadeiras necessidades e limitações que há no uni-

verso das pessoas com deficiência”, afirma Ricardo Morais, CEO da Catho.
Ao todo, mais de 20 empresas aderiram á campanha: Hand Talk, Web 

Para Todos, Espaço Cidadania, Instituto Mara Gabrilli, Sondery, Guia de 
Rodas, IAD, Azul Locadora, Grupo Pinel, Audima, In Movimento Inclusivo, 
REVISTA REAÇÃO, dentre outros.

De acordo com a ONU, mais de 80 % dos adultos com 
autismo no mundo não estão empregados. “A Specialis-
terne trabalha para ajudar a criar um milhão de empregos 
para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA) e diagnósticos similares, através do empreendi-
mento social, da participação dos setores empresarial 
e público e de uma mudança global de mentalidade. A 
nossa metodologia é reconhecida pelas Nações Unidas 
e em estudos independentes de Escolas de Negócios, 
tais como, Harvard Business School e MIT. Somos a 
única organização no mundo a incluir mais de mil pes-

soas com autismo no mercado de trabalho. Temos uma 
taxa de retenção de mais de 95 % dos profissionais nas 
empresas parceiras e um grande impacto econômico e 
social para as pessoas e famílias atendidas pelo nosso 
programa”, afirma o diretor da empresa no Brasil.

A empresa foi destaque nos últimos anos entre as Me-
lhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, na 
categoria pequenas e médias empresas, conquistando 
importantes premiações. Marcelo Vitoriano, Diretor Geral 
da empresa no Brasil  declara que: “em termos muito 
simplificados, na Specialisterne o fato de não se encaixar 
é uma coisa boa. Os traços que geralmente excluem 
as pessoas com TEA do mercado de trabalho são os 
mesmos, que na Specialisterne, as tornam funcionários 
valiosos. Estes traços são a sua atenção ao detalhe, a 
sua tolerância zero aos erros e uma grande persistência 
para fazer o trabalho. Nós não vemos pessoas com TEA, 
mas sim verdadeiros especialistas e é por isso que nos 
referimos a eles como ‘os especialistas’. Imagine um 
mundo no qual pessoas definidas pelo seu diagnóstico 
sejam nomeadas ‘especialistas’ ?”, afirma.

A Specialisterne está buscando pessoas com autis-
mo de alto funcionamento (Asperger), para trabalhar na 
região de Hortolândia/SP, Campinas/SP, Valinhos/SP e 
proximidades, no interior de São Paulo. É importante ter 
interesse pela área de TI, conhecimentos em linguagem 
e lógica de programação, e também inglês. O email para 
informações: contato.br@specialisterne.com
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CRISTO AZULOU PARA 
CELEBRAR O DIA 2 DE ABRIL

A U T I S M O P O R  A N D R E A  B U S S A D E  D E  O L I V E I R A

O Dia Mundial 
de Conscien-
tização do 
Autismo é ce-
lebrado no dia 

02 de abril. A data foi definida 
pela Organização das Nações 
Unidas – ONU, em 2007, so-
bretudo para alertar sobre o 
aumento expressivo no núme-
ro de casos, a viabilização de 
proteção, educação, tratamen-
to e cuidados de pessoas com 
autismo.

No final da década de 80, 
uma a cada 500 crianças eram 
diagnosticadas com autismo. 
Atualmente de acordo com da-
dos do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças, agên-
cia do Departamento de Saú-
de e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos, a incidência de Autismo atinge uma em 
cada 59 crianças. Estes dados, considerados alarmantes, 
chamaram atenção da ONU, que classificou o Autismo 
como uma questão de saúde pública mundial e o Brasil 
não está preparado para essa contingência.

Por sua singularidade, a pessoa com Autismo neces-
sita de tratamento adequado, em ambiente estruturado e 
que atenda as suas necessidades específicas, por meio 
de múltiplas atividades, bem como de todas as terapias 
sugeridas pelos estudos científicos acerca do tratamento, 
que incluem equipes profissionais especializados nas 
áreas multidisciplinares de educação e saúde. 

Em 2019, a ONU estabeleceu como tema central desta 
data a questão:  “Tecnologias Assistivas, participação ativa”.

Em seu texto de lançamento do tema, a ONU argu-
menta: “para muitas pessoas no espectro do autismo, o 
acesso a tecnologias assistenciais a preços acessíveis 

é um pré-requisito para poder exercer seus direitos hu-
manos básicos e participar plenamente da vida de suas 
comunidades e, assim, contribuir para a realização dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável”.

Diz a ONU: “a Tecnologia Assistiva pode reduzir ou 
eliminar as barreiras à sua participação em igualdade com 
as demais”, diante de novos e contínuos avanços para o 
enfrentamento desta causa. 

No dia 2 de abril, os cartões-postais do mundo inteiro 
são iluminados de azul para chamar a atenção da socie-
dade e da mídia, como: o Empire State Building, em Nova 
York; a Torre Eiffel, em Paris; a CN Tower, no Canadá; e 
até as Pirâmides do Egito.

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é o mais famoso 
monumento a ser iluminado de azul, em nome da cons-
cientização do Autismo. Esse ano, o Cristo azulou para 
a abertura do Seminário RioTEAma, que aconteceu na 
Cidade das Artes nos dias 2 e 3 de abril. Foi uma celebra-
ção voltada para os Autistas presentes, onde, aos pés do 
Cristo, fomos abençoados com uma noite linda e envol-
vidos por energias de Amor e Respeito aos “diferentes”. 
Uma noite inesquecível, principalmente para as famílias 
que nunca tinham ido ao Cristo. 

O seminário RIoTEAma teve como objetivo, cons-
cientizar a população sobre a importância de diag-
nosticar, tratar e inserir as pessoas autistas na so-
ciedade. Contou com mais de 10 palestrantes, entre 
eles: Kátia Morritz, Janessa Dominguez, Denise Hardt, 
Diogo Lovato, Graciela Pignatari, Dr. Paulo Liberalesso,  
Dr. Eduardo Faveret, Dr. Jair Moraes, entre outros.  
E ainda teve uma palestra gravada do doutor Alysson 
Muotri, que estuda o cérebro e faz pesquisas pela 
Universidade da Califórnia (EUA).

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





30 REVISTA REAÇÃO

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS, 
MOTORIZADAS E TRICICLOS:

E S P E C I A L  C A D E I R A  D E  R O D A S

Essa matéria Especial da Revista Reação traz, 
através de entrevistas com usuários e com os 
principais fabricantes, revendedores e profissio-
nais que fazem parte do universo das cadeiras 
de rodas – manuais, motorizadas e triciclos – no 

Brasil, um pouco da história e das dificuldades e situações 
vividas no dia a dia com esses equipamentos tão importantes 
e necessários para as Pessoas com Deficiência.  

São detalhes, informações, comentários, denúncias e 
esclarecimentos que podem modificar, elucidar, esclarecer 
dúvidas e fazer com que setores governamentais possam, 
quem sabe, rever as dificuldades impostas e facilitem o coti-
diano dos empresários do setor, e que, de forma direta, traga 
mais qualidade de vida e acesso a melhores e mais produtos 
aos usuários. 

O papel da Revista Reação, mais uma vez, assim como 
acontece desde seu primeiro exemplar, há quase 23 anos, é 
levar a informação correta e isenta ao seu leitor – pessoas com 
deficiência, seus familiares, profissionais do setor e ao terceiro 
setor – direta e indiretamente. Em especial, nesta edição, 
exemplares da publicação contendo esta matéria Especial, 
serão levados aos responsáveis pelos órgãos aqui citados, 
para que, não só tomem conhecimento das demandas do 
setor, mas para que, quem sabe, tomem providências para que 
hajam mudanças no mercado que favoreçam o consumidor e 
aqueles que produzem e levam produtos e equipamentos aos 
usuários, ou seja, milhões de brasileiros que precisam das ca-

COMO É E COMO ESTÁ O MERCADO PARA FABRICANTES, 
REVENDEDORES E USUÁRIOS NO BRASIL ?

deiras de rodas e similares no seu dia a dia. 
A legislação brasileira é bastante com-

pleta na garantia dos direitos dos usuários, 
porém, não é cumprida. Recentemente, o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência passou 
a vigorar, com o nome popular de LBI -  Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Lei Nº 13.146, de 
6 de julho de 2015 – e em seu Artigo 8º diz que:  “é dever 
do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa 
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e 
à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à ha-
bilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, 
à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, 
à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar 
e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 
Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e 
de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, 
social e econômico”.

Na mesma LBI, existe o capítulo que dispõe exa-
tamente sobre Tecnologia Assistiva – Artigos 74 e 75, 
que dizem:

Art. 74 - É garantido à pessoa com deficiência acesso 
a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, 
métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem 
sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.

Art. 75 - O poder público desenvolverá plano espe-
cífico de medidas, a ser renovado em cada período de 4 
(quatro) anos, com a finalidade de:

• I – facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive 
com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas 
para aquisição de tecnologia assistiva;

• II – agilizar, simplificar e priorizar procedimentos 
de importação de tecnologia assistiva, especialmente 
as questões atinentes a procedimentos alfandegários 
e sanitários;

• III – criar mecanismos de fomento à pesquisa e 
à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive 
por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado 
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e de parcerias com institutos de pesquisa 
oficiais;

• IV – eliminar ou reduzir a tributação da 
cadeia produtiva e de importação de tecno-
logia assistiva;

•V – facilitar e agilizar o processo de inclu-
são de novos recursos de tecnologia assisti-
va no rol de produtos distribuídos no âmbito 
do SUS e por outros órgãos governamentais.

Parágrafo único. Para fazer cumprir 
o disposto neste artigo, os procedimen-
tos constantes do plano específico de me-
didas deverão ser avaliados, pelo menos, a 
cada 2 (dois) anos.

Ou seja, a LBI existe, é lei. Tem que ser 
cumprida. Mas está sendo ? 

O consumidor com deficiência, usuário 
dos produtos de Tecnologia Assistiva, espe-
cificamente neste caso, de cadeira de rodas, 
está exigindo e sabendo exigir os seus direi-
tos assegurados em lei ? E os fabricantes, 
importadores, revendedores... também estão 
exigindo o que lhes é de direito perante o 
governo ? O governo por sua vez, através 
dos órgãos reguladores, está fazendo cum-
prir a LBI de forma consciente e efetiva, sem 
entraves e com respeito ao consumidor final 
e para com o empresariado do setor ?

O que esse Especial mostra é que muito 
do que está na LBI não é cumprido e mui-
to menos cobrado por quem é de direito. 
Mesmo com um conhecido aparato de leis 
a favor, no cotidiano, muitas Pessoas com 
Deficiência não tem ainda, a informação para 
buscar e exigir seus direitos assegurados 
em lei. Assim, a dura realidade enfrentada 
pelo mercado de cadeira de rodas e triciclos 
– motorizadas ou manuais – no seu cotidia-
no é bem diferente do que deveria ser. O 
que se vê são produtos ainda com preços 
elevados na ponta, exigências necessárias, 
mas muitas vezes de forma inadequada e 
que oneram a cadeia produtiva e a ausência, 
por consequência, de produtos inovadores 
e de melhor qualidade para o consumidor 
final. O acesso, devido principalmente aos 
entraves, restringe o direito do consumidor 
com deficiência. 

Vamos saber daqueles que vivenciam o 
mercado, a opinião sobre o assunto: 

As Certificações e Regulações

A ABRIDEF – Associação Brasileira da 
Indústria, Comércio e Serviços de Tecnolo-

gia Assistiva é uma entidade que tem como 
função agir como órgão de representação 
do setor de Tecnologia Assistiva - Pessoa 
com Deficiência, Mobilidade Reduzida e 
Idosos - encaminhando e coordenando as 
demandas das empresas associadas fa-
vorecendo o fomento, defesa, informação, 
mediação, consulta e a aproximação dos 
associados, de forma a incrementar as rela-
ções comerciais, políticas e promocionais. 
“O usuário, ao adquirir sua cadeira de rodas 
ou triciclo, ou qualquer outro equipamento, 
muitas vezes não tem ideia do que os repre-
sentantes das empresas precisam enfrentar 
até oferecer o produto. É necessário vencer 
etapas, obstáculos e barreiras junto a órgãos 
federais, como: ANVISA - Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária e INMETRO - Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia”, comenta Monica Cavenaghi, 

vice-presidente da ABRIDEF, associação 
patronal do setor.

Ela conta que muitos produtos de mais 
alta tecnologia até poderiam estar disponí-
veis aos usuários, mas os investimentos para 
que isso aconteça são tão grandes que os 
empresários não conseguem disponibiliza-
-los. “As certificações dos produtos no Brasil 
é necessária, e na medida em que são pro-
dutos de saúde demandam de uma certifica-
ção e regulação por parte do governo. Uma 
cadeira de rodas motorizada tem circuitos, 
motor, baterias... De fato, existe um risco 
para o usuário. Até mesmo uma cadeira de 
rodas manual pode apresentar defeitos de 
fabricação que podem ser graves, podendo 
desmontar e causar danos ao usuário, além 
de outros detalhes.  
A certificação e re-
gulação são neces-
sárias e importantes. 
Nós da ABRIDEF não 
questionamos isso, 
pelo contrário, nós apoiamos e na medida 
do possível, queremos ajudar a orientar os 
órgãos governamentais para que isso seja 
feito da forma mais adequada”, explica a 
vice-presidente. 

Monica ainda avalia empecilhos que 
dificultam o mercado brasileiro: “são dois 

pontos que preciso abor-
dar: custo e tempo. Em 

relação ao custo, as 
cadeiras são certifi-
cadas e registradas 
pela ANVISA, porém 

o órgão cobra suas 
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taxas. O problema principal, no meio deste 
registro, é que é exigida a certificação do 
INMETRO. E isso é muito caro. São ensaios 
e testes laboratoriais específicos e no Brasil 
temos apenas três laboratórios que fazem 
isso e com preços bastante elevados. Quan-
do uma cadeira é importada, por exemplo, 
esses ensaios são feitos no Brasil, porém, 
além disso, os técnicos do INMETRO tem 
que visitar a planta (fábrica) no país de ori-
gem. Imagine importar – por exemplo - uma 
cadeira de rodas chinesa e ter que arcar com 
custos, honorários, despesas para que esses 
técnicos brasileiros visitem essa fábrica na 
China ? Quanto ao tempo, do início do pro-
cesso até ter seu produto registrado junto à 
ANVISA, e consequentemente liberado 
para comercialização, pode-se le-
var até 2 anos ou mais. Avaliando 
tudo isso, como uma empresa 
pode prever o que vai acontecer 
depois de dois anos quando ela 
inicia um processo desse porte ? 
Já vi empresas que fizeram uma análi-
se, tomaram uma decisão e quando o pro-
duto estava disponível para comercialização 
o mercado havia alterado drasticamente e 
todo o investimento feito nos dois anos 
foi perdido. Problema maior ainda é 
que o alto custo de certificação do 
produto, praticamente inviabiliza 
a importação de equipamentos 
que atendam uma demanda mais 
específica e, portanto, terá um giro 
menor. Fazendo uma análise de mer-
cado, percebe-se que o produto é bom, 
mas pode ter baixa demanda. No momento 
da análise custo e benefício, não se conse-
gue trazer esse produto porque o custo de 
certificação é tão alto que não faz sentido 
comercializá-lo no Brasil pelo número de uni-
dades que se pode vender e o investimento 
alto que teria que ser feito para isso acon-
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tecer de forma legalizada. A consequência 
é que não se lançam esses produtos novos 
e de alta tecnologia no mercado em nosso 
País”. Pelo que se percebe, como se diz: a 
conta não fecha !

A Comissão de Estudos de Cadeira de 
Rodas do CB 26 da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas é coordena-
da por Rodrigo Real, que diz: “na realidade 
atual, várias certificadoras estão atendendo 
o segmento, portanto existe concorrência 
e várias opções para as empresas. Porém, 
ainda temos o problema de poucos labo-
ratórios, o que leva a pouca (ou nenhuma, 
em alguns casos) concorrência e também a 
prazos muitos longos. Nessa parte precisa-
mos melhorar bastante”. 

O que diz o Mercado

“A fase mais difícil enfrentada pelas em-
presas deste setor é a do desenvolvimento 
dos produtos para atender as exigências 
legais. Todo novo projeto demanda inves-
timentos em dispositivos e ferramentas de 
produção que possam garantir a qualida-
de para atender as exigências das normas 
de certificação aos quais os produtos de-
vem ser submetidos bem como conseguir 

a autorização dos órgãos competentes 
para a comercialização, ambos 

os processos por serem muito 
demorados, burocráticos e 
onerosos são a principal difi-
culdade”, garante  Anderson 
Vrielink, gerente comercial da 

Ortomobil, fabricante que tem 
sede em Garibaldi/RS, com ape-

nas 3 anos de atividades.
“Sem duvida a agencia reguladora AN-

VISA é o maior empecilho,  seguida das 
próprias dificuldades enfrentadas 

pelas pequenas empresas no 
Brasil“, comenta Paulo Cesar 
Fernandes, chefe executivo 
da Smart, fabricante de ca-
deiras de rodas sediada em 

Goiânia/GO.
“A fase difícil ainda não pas-

sou. Todas as vezes que olhamos 
para o mercado nacional e comparamos ao 
mercado internacional temos clareza que a 
fase mais difícil ainda não foi superada. Sem 
dúvida já tivemos grandes avanços com a 
LBI, porém pela falta de informação, a lei 
não é cumprida. As pessoas lá fora a partir 
de um diagnóstico podem contar com total 

respaldo do governo para aquisição da sua 
cadeira de rodas. Aqui no Brasil, a respon-
sabilidade de promover acesso ainda parece 
ser exclusiva da família da pessoa com de-
ficiência. Acredito que a partir do momento 
que as pessoas tiverem plena consciência do 
seu direito e tiverem ações efetivas para a lei 
ser cumprida, teremos então, uma mudança 
importante de como as pessoas 
com deficiência são inseridas 
no contexto de vida. E ai a 
fase difícil do mercado terá 
sido vencida”, diz Fabiola 
Canal Merlin Dutra, Geren-
te de Produtos da Cavena-
ghi, loja com sede na capital 
paulista e que revende marcas 
nacionais e importadas.

Para Valério Câmara, 
gerente administrativo da 
Seat Mobile, fabricante 
com sede na cidade de Ca-
jamar/SP: “temos exigên-
cias técnicas e de qualidade 
exigida pelos órgãos compe-
tentes que não se compatibilizam 
com a visão do cliente, que infelizmente re-
lega a qualidade, garantia de procedência, 
o registro dos produtos que seguem as nor-
mas internacionais, tudo em detrimento do 
preço. Brasileiro gosta de preço baixo sem 
se importar com a qualidade, infelizmente. 
Uma fase difícil vem ocorrendo desde o ano 
2016, onde a crise econômica afetou não só 
esse mercado, mas o País como um todo, 
com elevação de custos de toda a cadeia 
produtiva, reduzindo as margens e freando 
investimentos”, alerta o fabricante.

Outro que comenta na mesma linha é o 
CEO da Expansão, fabricante com ênfase 
na adequação postural, com sede na capital 
paulista. “Desde meados de 2017, até os 
dias de hoje, estamos enfrentando nossa 
pior fase, considerando nossa história e pe-
ríodos de alta inflação. Entendemos que  a 
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economia  muito recessiva e a falta de verba 
governamental para as instituições como: 
Apae, Pestalozzi, Prefeituras etc, sejam 
os responsáveis por essa situação. Temos 
também problemas com concorrentes, que 
oferecem a custos baixos, equipamentos 
com baixo nível de tecnologia e também  os 

mesmos não possuem a qualida-
de e efetividade terapêutica 

que nossos equipamentos 
oferecem, por exemplo”, 
afirma Silvio Morillo.

“A grande dificuldade 
deste mercado é a falta de 

transparência das políticas 
públicas,  pois somos altamente 

dependentes do estado através dos SUS  
e INSS –  o SUS desde 2008 não 
promove reajustes da tabela de 
preços”, argumenta Ricardo 
Oliveira,  Managing  Director 
da Ottobock do Brasil, empresa 
multinacional alemã com mais de 
45 anos atuando em nosso País, 
com sede na cidade de Valinhos/SP.

“Entramos em uma recessão no merca-
do brasileiro desde meados de 2014, quando 
a alta do dólar superou as barreiras dos R$ 4, 
dificultando muito o processo de importação, 
já que trabalhamos com distribuição no Brasil 
de produtos importados e isto ocasionou uma 
alta nos valores dos produtos distribuídos, foi 
quando tivemos a necessidade de investir 
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no mercado brasileiro de produtos nacio-
nalizados e focamos no nosso nicho de 
mercado, nas vendas governamentais, 
com produtos da tabela SUS. E a maior 
dificuldade hoje são os altos preços das 
matérias primas que sobem constantemente 
e a tabela SUS sem reajuste há mais de 5 
anos dificulta atender com alguns modelos de 
extrema necessidade ao usuário”, comenta 
Wander Saraiva de Carvalho, diretor fundador 
do grupo Ortopedia Brasil – Ortomix, empre-
sa com 34 anos de existência, com fábrica 
localizada em Aparecida de Goiânia/GO e 
3 lojas, sendo 2 em Goiânia/GO e 1 em Foz 
do Iguaçu/PR.  

A avaliação sobre o mercado de 
Cadeira de Rodas Manuais, 

Motorizadas e Triciclos

“Atualmente temos disponí-
veis no mercado muitos modelos 
de cadeiras de rodas, em todas 

as suas variedades – modelos, 
configurações, materiais. Há alguns 

gargalos quando nos referimos às cadeiras 
para usuários de maior dependência funcional 
– poucos modelos e fornecedores, cadeiras 
infantis e somente temos um fabricante na-
cional que faz cadeiras de rodas motorizadas 
infantis, mas que não distribui em todo o terri-
tório nacional. Temos muita oferta de cadeiras 
ativas e dos modelos que atendem a deman-

da de adultos atendidos 
pelo SUS”, comenta a 
doutora Maria de Mello, 
uma das maiores refe-
rências do País no as-

sunto, que é pós Doutora 
em Ciências da Reabilitação, 

Tecnologia Assistiva e Saúde da Pessoa Idosa 
e com Deficiência. Ela é Terapeuta Ocupa-
cional e coordenadora geral da Technoca-
re, empresa de consultoria em reabilitação 
e loja com sede em Belo Horizonte/MG. 
A profissional, além de participar de comis-
sões e trabalhos referentes a cadeiras de 
rodas junto a governos e indústria, atende 
pacientes em todo o Brasil.

Na opinião de Fernanda 
de Vargas, do marketing 
da fabricante gaúcha 
Ortobras, uma das mais 
tradicionais marcas na-
cionais: “estamos em 
constante melhoria para di-
ferenciação do produto devido 
às exigências do mercado, que se encontra 
em constante crescimento também através 
da concessão de alguns destes equipamen-
tos pelo SUS”.

“Um mercado inclusivo, com políticas 
públicas claras e fabricantes nacionais de 
excelência” é o que espera Gino Salvador, 
sócio-gerente da Freedom, outra tradicional 
fabricante gaúcha.

O estado de Goiás é reconhecido por 
abrigar muitos fabricantes de cadeiras de 
rodas e uma dessas fábricas já tem mais de 
38 anos e é ligada à uma das maiores insti-
tuições do estado, a ADFEGO – Associação 
dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. 
Estamos falando da “Mão na Roda”, uma 
marca conhecida dos goianos e ainda des-
conhecida da maioria dos brasileiros, apesar 
de quase 4 décadas de existência. A fábrica 
fica na periferia de Goiânia/GO, local dife-

Com a “mão na roda” da Cadeira de Rodas !
rente da sede da ADFEGO, 
onde fica também a loja da 
Mão na Roda, que tem sede 
na região central da cidade, 
no setor Vila Nova. Segundo 
a presidente da ADFEGO e 
também responsável pela 
direção da Mão na Roda, a 
presidente Maria de Fátima 
Rodrigues Carvalho (Clara, 
como é mais conhecida), a fábrica produz 
5 modelos diferentes de cadeiras entre ma-
nuais, esportivas, de banho e as especiais 
sob-medida. 

Clara tem 53 anos e é tetraplégica há 24 
anos em decorrência de um acidente auto-
mobilístico. Ela está no seu 5º mandato à 
frente da ADFEGO e por consequência tam-
bém à frente da fábrica de cadeira de rodas. 
“Estamos trabalhando e nos profissionalizan-

do para produzir em grande escala e 
atender a todo o território nacional. 
Em breve estaremos nas revendas 
de todo o País, com um produto 
de ainda melhor qualidade e dentro 
das normas exigidas pela ANVISA e 
INMETRO. Faz 2 anos que estamos 
regularizando toda documentação e 
testagens dos produtos e acredito 
que ainda antes do final de 2019 já 

poderemos ter nossas cadeiras em todo o 
Brasil”, garante Clara com orgulho.
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“Novamente a questão está na alta do 
Dólar e com isto o alto custo de produtos 
importados tanto no seguimento de cadeiras 
de rodas Motorizadas e scooter (triciclos), 
mas como somos distribuidores de uma das 
mais conhecidas marcas mundiais desses 
produtos, tivemos uma parceria com nosso 
fornecedor que nos deu a exclusividade de 
distribuição no Brasil com preços competi-
tivos”, conta o diretor da Ortomix.

A Carone, fabricante com sede no 
Ceará, analisa o mercado por uma visão 
que inclui o idoso também como usuá-
rio potencial. “É um mercado que cresce 
cada dia mais. O envelhecimento da po-
pulação, os movimentos de inclusão das 
PcD também ajudam muito. Acessibili-

dade e qualidade de vida se-
rão sempre mercados em 

crescimento”, destaca  
Yalis Cardoso, gerente 
administrativa da em-
presa.

“O mercado está em 
crise existencial e econô-

mica. Neste momento, a crise 
de confiança no futuro, seja na política, seja 
nos rumos econômicos que estão por vir, 
deixa o mercado em um estado de espera, 
com investimentos deixando de ser feitos e 
expansão de produção represadas. O mer-
cado de Motorizadas hoje no Brasil é cultu-
ralmente focado em preço e como não existe 
milagre, o consumidor concorda em receber 
qualidade e durabilidade menores. As dife-
renças de qualidade, durabilidade existem 
nos vários modelos disponíveis de diferentes 
fabricantes e importadores, cada um com a 
sua característica específica e propósito de 
uso. O consumidor não se atenta a isso na 
hora da compra, não busca as informações 
corretas e depois se decepciona. Neste seg-
mento não existe ‘negócio da china’ e nem 
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A Ortobras é reconhecida no Brasil e no mundo pela qualidade de seus produtos, 
investindo constantemente em atualizações tecnológicas e projetos sustentáveis, 

sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, hoje e sempre.

Acesse nosso site e saiba mais sobre  promoção que acontecerá no período da Feira Reatech 2019.
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mercado com abertura elétrica na base;
Capacidade de 180kg.
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Cadeira incrivelmente leve.

Acessibilidade total: é assim que nós vemos a vida!
ortobras@ortobras.com.br  -  (51) 3696 9600

milagres, o barato sempre sai caro no final”, 
ressalta o gerente da fabricante paulista Seat 
Mebile, Valério Câmara.

“O mercado de cadeiras de rodas é muito 
competitivo no Brasil e, de 2011 para cá, sur-
giram novas marcas, tanto nacionais como 
importadas. O maior problema desse movi-
mento foi a entrada de produtos fabricados 
na China. Eu vejo isso com grande preocupa-
ção, pois são produtos fabricados em larga 
escala, com o único interesse de vendas em 
volume e a busca por lucro, somente lucro. A 
cadeira de rodas é um produto de Tecnologia 
Assistiva e padronizar não é correto. Quem 
sai perdendo é a pessoa que vai usar esse 
produto. Recebemos na empresa constan-
temente muitas pessoas que usam essas 
cadeiras padronizadas e após um tempo 
de uso, acabam desenvolvendo sérios pro-
blemas de saúde, alguns exemplos são os 
problemas posturais, gerando fortes dores 
na coluna ou no corpo em geral, rotação de 
quadril, problemas nos ombros e tendões, 
escaras (úlcera de pressão), insônia, pro-
blema de digestão, entre tantos outros que 
podem surgir devido ao mau posicionamen-
to numa cadeira de rodas”. Quem faz esse 
alerta importante é Carolina Kobylanski, CEO 
da Jumper Equipamentos, com sede no 
interior de São Paulo/SP.

Luiz Fernando é diretor da 
Vanzetti Equipamentos, com sede 
também no interior paulista e loja 
na capital. Ele faz um comentário 
focado no valor da Tabela SUS, com 
valores congelados há anos, dificultan-
do o trabalho de fornecedores e fabricantes. 
“Com o esvaziamento de verbas por parte 
das entidades que atendem as pessoas com 
deficiência, o governo passou a repassar os 
produtos diretamente aos usuários que ne-
cessitam deste tipo de equipamentos, desta 
forma passamos a fornecer diretamente, só 
que com preços de tabela SUS, levando-se 
em conta que a tabela esta muito defasada. 
Sendo assim, tivemos que nos adequar à 
esta nova realidade de mercado, reduzir cus-
tos, criar novas possibilidades, buscar novos 
mercados que antes não atuávamos e tentar 
inovar com novos produtos que venham de 
encontro ao ensejo do cliente são uma saída 
para esse momento”, afirma.

“Como somos especialistas em cadeiran-
tes e não uma ortopedia, trabalhamos com 
as melhores marcas nacionais e importadas. 
Costumo dizer que só vendo o que eu usaria, 
a tecnologia importada está bem mais evoluí-

da do que no nosso País, porém com o dólar 
alto, não fica acessível financeiramente para 
todos. Nas cadeiras nacionais,  percebo que 
as fábricas evoluíram bastante nos últimos 3 
anos, aumentando a competitividade entre 
os fabricantes, o que é muito bom também 
para nós cadeirantes”, comenta Mariane 
Sant’Ana, consultora operacional da Linha 
Move, loja multimarcas com sede no ABC 
paulista e na zona sul da capital.

Outro lojista referencial do setor é Lucia-
no Santos, proprietário da Casa Ortopédi-

ca, com sede no bairro do Ipiranga 
em São Paulo/SP e com forte 

foco nas vendas através do 
seu site. Ele alerta para ou-
tro ponto: “a população do 
Brasil é pobre. A tecnologia 
gera um custo e a população 

não conseguiu ter uma renda 
que acompanhasse esse custo. 

O Governo – sem citar este ou aquele 
– tentou criar programas assistencialistas, 
onde ele seria o mantenedor dessa popu-
lação, fornecendo cadeiras para atender a 
grande demanda popular. Acontece que o 
Estado não consegue absorver. E com isso, 
o Governo paga pouco e a qualidade das 
cadeiras é muita reduzida. Atende-se, aquém 
das necessidades mínimas das pessoas. 
Muitas vezes o Estado até atende a PcD, 
mas com produtos bastante inferiores”. 

Como sobreviver ao 
mercado brasileiro ?

Rodrigo Real, coordenador da Comissão 
de Estudos de Cadeira de Rodas do CB 26 
(ABNT), afirma que: “as demandas dos fabri-
cantes – hoje - tem sido mais relacionadas 
com as questões de custo e prazo, além dis-
so, existe uma reclamação com relação aos 
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valores pagos pelo SUS e também a crise 
do mercado. Na prática o custo do produto 
subiu, tanto pelo mercado em crise como 
também pelo aumento nas exigências de 
certificação com mais ensaios agora, porém, 
os valores praticados no mercado privado 
e público estão praticamente os mesmos. 
Apesar do aumento do custo, atualmente a 
regulação do mercado tem sido favorável ao 
fabricante nacional que mira no longo prazo, 
pois com o mercado mais regulado, a pre-
sença de empresas oportunistas diminui, até 
porque são necessários muitos passos para 
começar a vender um produto importado, 
por exemplo”.

“Não acho que seja um mercado difícil. 
Como qualquer outro, você precisa ter co-
nhecimento, dedicação e tecnologia agre-
gados”, comenta Mara Servan, diretora da 
Jaguaribe, uma das mais tradicionais fabri-
cantes brasileiras, com sede fabril na cidade 
de Ferraz de Vasconcelos/SP e escritório na 
capital paulista.

“A forma que encontramos para sobre-
viver neste mercado foi nos mantermos fo-
cados em nosso propósito principal, que é 
transformar vidas. Acreditamos que os pi-
lares para o crescimento devem ser a con-
fiança, criatividade e inovação. O segredo 
é investir constantemente em pesquisa e 

desenvolvimento de novas soluções 
capazes de atender às necessi-

dades reais dos usuários”, diz 
Júlio Oliveto Alves, diretor da 
Livre, fabricante do conheci-
do Kit Livre, equipamento 

que motoriza cadeiras de ro-
das manuais transformando-as 

praticamente em triciclos, que faz 
sucesso principalmente junto aos usuários 
mais radicais. A empresa, com sede no Vale 
do Paraíba, no estado de SP, também pro-
duz triciclos motorizados lançados recen-
temente.

Quem trabalha com adequação postural, 
por exemplo, vive uma situação bastante 
particular. “Nossos produtos são totalmen-
te customizados, ou seja, readequamos ele 
para atender a necessidade de cada usu-
ário. Acreditamos ser o maior diferencial 
para enfrentarmos todas as dificuldades do 
mercado. Para isso, os projetos tem que ser 
realizados com maior rapidez, qualidade e 
conforto”, afirma  Luiz Fernando, da Vanzetti.

“Focamos em processo de fabricação, 
investimentos em pessoal qualificado, lo-
gística, parcerias com fornecedores, flexi-
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bilização de negociação de vendas... este 
é um mercado muito concorrido”, comenta 
Wander, da Ortomix.

“Apesar de todas as dificuldades, não se 
pode abrir mão de manter o seu atendimento 
e principalmente a qualidade de seus servi-
ços, mesmo abrindo mão de dessa forma, 
atender a uma parcela de clientes que só 
pensam em preços. A decisão do cliente 
sempre é soberana e temos que respeitar 
isso. Nossa empresa, por exemplo, não é 
perfeita e nem a prova de erros, não temos o 
preço mais baixo do mercado, mas pro-
curamos ter um serviço e produtos 
de qualidade, com procedência 
e garantia assegurada”, conta 
Maria Lucia Panelli, gerente 
comercial da Vivere, loja e as-
sistência técnica com sede na 
zona norte da capital paulista.

Legislação, órgãos e comparativos

A Dra. Maria de Mello diz que tem acom-
panhado de perto o cenário nacional re-
lativo às cadeiras de rodas de diferentes 
perspectivas. “Não me sinto feliz com que 
vejo. Mesmo o SUS tendo assumido sua 
responsabilidade de conceder mais cadeiras 

de rodas, ampliando os serviços e mesmo 
com o Banco do Brasil oferecendo a linha 
de crédito BB Acessibilidade, o mercado 
não consegue se organizar de forma a sa-
tisfazer o usuário final. A maior dificuldade 
que vejo no mercado é a baixa qualidade 
da maioria dos produtos ofertados. Temos 
alguns importadores e fabricantes que em-
bora atendam a legislação vigente, entregam 
consistentemente produtos com defeitos de 
fábrica, ou não entregam na especificação 
do pedido”.

A superintendente do IBDD – Instituto 
Brasileiro dos Direitos da Pessoa Com De-
ficiência, Teresa Costa D’Amaral, vai mais 
além e aponta outro difícil obstáculo para 
as PcD. “A dificuldade de acesso à saúde 
sempre foi um grande obstáculo na vida 
das pessoas com deficiência. Sempre foi 
um enorme desafio receber serviços  básicos 
de saúde e equipamentos indispensáveis à 
vida diária. Cadeira de rodas, aparelhos de 
auxílio à respiração, próteses, dentre mui-
tos outros, deveriam ser entregues pelos 
serviços básicos de saúde em processo 
rotineiro e rápido, porque são essenciais à 

manutenção da saúde e da vida, mas são 
negados como se fossem deman-

das desarrazoadas das pessoas 
com deficiência. Nos últimos 
anos houve um movimento de 
procurar esses direitos através 
da Justiça. Processos judiciais 

tornaram possível resolver desde 
casos comuns como medicamentos 

de uso contínuo até próteses mais adequa-
das à deficiência específica do atendido e 
que não são concedidas pelos serviços de 
saúde. Havia demora entre a decisão da 
Justiça e o cumprimento da sentença pelos 
estados ou municípios, mas sempre era pos-
sível ter esperança. Hoje vemos com espanto 
a Justiça passar a dificultar, e mesmo negar, 
o acesso de pessoas com deficiência a es-
ses direitos básicos de cidadania. É preciso 
chamar a atenção, fazer um alerta, para mais 
essa barreira que vai se criando no já difícil 
círculo de exclusão em que vive a pessoa 
com deficiência no Brasil”.

“Hoje a tecnologia está muito a favor das 
pessoas com deficiência. O acesso não é 
para todos, devido aos altos custos. Os ór-
gãos brasileiros até que ajudam de alguma 
forma, mas não individualmente, ou seja, 
deveriam atendê-los caso a caso e não ge-
neralizando, mesmo porque cada pessoa 
possui uma deficiência diferente da outra e 





40 REVISTA REAÇÃO

nem sempre podem usar os mesmos equi-
pamentos, inclusive as cadeiras de rodas”, 
alerta Mariane Sant’Ana, da Linha Move.

“Sem dúvida os órgãos regulatórios como 
a ANVISA são um entrave à liberdade de esco-
lha de um produto. O usuário é penalizado por 
não poder ter algo que lhe serviria e muito nas 
suas atividades diárias, pelo fato do mesmo 
não possuir um registro sanitário, produtos já 
testados e aprovados em países de primeiro 
mundo que não podem ser importados. Um 
equipamento desse pode ser a ‘vida do usu-
ário’ em termos de independência e ele terá 
que se contentar em ficar vendo nas redes 
sociais as maravilhas acontecendo”, comenta 
Paulo Cesar Fernandes, da Smart.

“Tanto fabricantes como lojistas no dia a 
dia de trabalho acabam passando por difi-
culdades em atender a tantas exigências de 
legislação ao longo dos processos, seja de 
desenvolvimento, seja de comercialização 
e principalmente de Registro dos produtos 
junto aos órgãos competentes. Estas dificul-
dades acabam se transformando em custos 
que limitam e reduzem os investimentos das 
empresas na pesquisa de novas tecnologias 
que permitiriam o desenvolvimento de pro-
dutos mais modernos. Esta situação seria 
melhorada com a revisão da legislação para 
tornar menos burocrática e onerosa além da 
criação de linhas de crédito de baixo custo 
específicas para o segmento para subsidiar 
pesquisas de novas tecnologias”, alerta  An-
derson Vrielink, da Ortomobil.

“Quanto mais as empresas se adequarem 
as exigências regulatórias, mais as Pessoas 
com Deficiências estarão utilizando equi-
pamentos com qualidade e modernidade 
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(inovação). Como uma pessoa pode comprar 
uma cadeira de rodas que não passa em 
testes mínimos ? Como um simples teste 
de resistência de cargas ? Somente através 
de testes e certificações que atestam essa 
qualidade que os usuários poderão comprar 
com tranquilidade um produto bom. Se não 
houver exigência e legislação, qualquer ‘em-
presa de fundo de quintal’ fabrica e vende 
esses equipamentos. Por isso o maior em-
pecilho é a falta de fiscalização dos órgãos 
competentes em todas as empresas que 
fabricam e comercializam cadeiras de rodas 
e produtos para pessoas com deficiência”, 
diz Carolina Kobylanski,  da Jumper.

“Existem diversas iniciativas inovadoras e 
tecnológicas de pesquisadores e pequenas 
empresas que acabam não se estabelecendo 
no mercado e disponibilizando suas soluções 
em escala por conta da dificuldade enfren-
tada, onde algumas empresas tradicionais 
buscam impedir a ação desses pequenos 
negócios com manobras relacionadas a ór-
gãos brasileiros e concorrência desleal. Esse 

fator acaba dificultando a oferta de novas 
tecnologias ao público, que se vê refém”, 
diz Júlio Oliveto,  da Livre. 

“A indústria nacional, na área de Tecno-
logia Assistiva, não recebe como em outros 
países: EUA, Canadá, Europa etc, os incen-
tivos para o desenvolvimento tecnológico, 
criação e desenvolvimento de invenções com 
solicitação de patentes subsidiadas, parcerias 
universitárias sem contrapartidas, aprimora-
mento do corpo de funcionários etc. Assim 
sendo, nossa indústria tem que arcar com os 
custos totais da modernidade de seus equi-
pamentos”, conta Silvio Morillo, da Expansão.

“A legislação não é empecilho para quem 
trabalha de forma correta e dentro da lei. Os 
órgãos de controle e fiscalização no Brasil 
poderiam ser mais eficientes. Todos sabe-
mos disso. Mas o que limita mesmo o acesso 
aos produtos mais modernos é a questão 
financeira. No mercado brasileiro e no mundo 
inteiro este é um segmento específico onde 
a escala de produção é pequena, por isso 
não se pode comparar, como muitos clientes 
fazem, o valor de uma cadeira motorizada 
com uma moto 125 cilindradas, por exem-
plo”, compara Maria Lucia Panelli, da Vivere. 

“No ano passado, em setembro, partici-
pamos com nossa equipe da maior feira do 
seguimento na Alemanha (Rehacare) e como 
distribuidores das melhores marcas de pro-
dutos e acessórios, vimos que não estamos 
muito fora da realidade em nosso país, temos 
todas as novas tecnologias aqui também mas 
é claro que se tratando de produtos impor-
tados, eles podem chegar aqui com preços 
fora da nossa realidade, como por exemplo, 
uma cadeira totalmente de fibra de carbono 
europeia que pode chegar ao absurdo preço 
de aproximadamente R$ 40.000 no Brasil !”, 
conta Wander, lembrando que, produtos si-
milares asiáticos, com excelente qualidade, 
podem chegar a quase um terço deste valor. 
“Se tivéssemos incentivos do governo com 
valores subsidiados poderiamos trabalhar 
com produtos importados dentro da nossa 
realidade”, afirma o diretor da Ortomix. 

Efeitos complicadores

A formação de profissionais para atuarem 
na ponta deste segmento é um complicador. 
A falta de profissionais com real habilitação 
para atender pessoas com deficiência de 
uma forma satisfatória no Brasil, precisa ser 
revista. Maria de Mello afirma que: “de um 
lado temos profissionais de saúde que não 
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são habilitados de forma suficiente a fazerem 
indicações seguras por não aprenderem o 
conteúdo relativo em seus cursos e assim 
são facilmente influenciáveis pelos forne-
cedores em seus workshops de venda de 
produtos; de outro lado temos fabricantes e 
importadores que querem vender a qualquer 
custo com políticas de mercado que têm pre-
judicado as revendas que fazem de tudo para 
se manter no mercado diante das dificulda-
des de prazos de entrega, defeitos de fábrica, 
falta de treinamento por parte dos fabrican-
tes e importadores e, finalmente, temos os 
consumidores, que têm poucas opções de 
produtos dentro de determinadas categorias. 
Quando recebem o produto, muitas vezes 
vem com defeito ou com alguma diferença 
do solicitado. A revenda - nesse meio de 
campo, fica com mãos atadas para resolver 
a questão”, alerta a especialista. 

“Isso não cabe aos Organismos Certi-
ficadores, mas sim ao respeito que a so-
ciedade de forma geral e em especial ao 
Estado, que agora começa a impor Normas 
de Acessibilidade”,  Orlando de Carvalho, 
Diretor da Carci.

“Não acredito que nossa legislação seja 
um problema para a melhoria dos produtos. 
Pelo contrário, nos faz buscar outros cami-
nhos. Não acho que dificultem, acho que 
reduz o erro. Precisamos apenas de mais 
fiscalização para que o mercado seja nive-
lado pela qualidade”, Mara Servan,  Diretora 
da Jaguaribe.

Não só os órgãos reguladores são com-
plicadores, a Tabela aplicada pelo SUS para 
pagamento dos equipamentos disponibili-
zados aos cidadãos também é. Quem quer 
fornecer em grande volume para o SUS e os 
governos de forma geral – municipal, esta-
dual ou federal – ficam sujeitos aos valores 
dos produtos e serviços fixados na chamada 
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Tabela SUS, que não sofre reajustes há déca-
das, portanto, totalmente defasada. 

“Além do INMETRO e ANVISA pior ainda 
é uma TABELA SUS que ancora uma política 
pobre, insustentável com uma tabela de pre-
ços totalmente fora de contexto”, diz Paulo 
Cesar Fernandes, da Smart. 

“Acredito que estes fatores não são com-
plicadores, são ferramentas necessárias para 
que produtos com mais qualidade de fabri-
cação possam chegar a pessoas com po-
der aquisitivos mais baixos, pois vimos uma 
grande quantidades de fábricas de pequeno 
porte no Brasil participando de processos 
licitatórios com produtos de péssima quali-
dade, e estas regulamentações vieram para 
qualificar e aprimorar estes processos de 
fabricação, sabemos que existem poucos 
laboratórios credenciados ao INMETRO no 
Brasil, isto dificulta, mas e o caminho cer-
to para que empresas se qualifiquem para 
atender com qualidade dentro das novas 
regulamentações, isto vai trazer nova quali-
dade de produtos ao País”, afirma Wander, 
da Ortomix. 

“Com relação ás Agências Reguladoras, 
elas buscam organizar, certificar empresas,  
processos e produtos. Achamos isso certo, 
pois produzir com qualidade e muito mais 
fácil, o que também disciplina o mercado.  
O problema é que a conta sobra para quem 
gera emprego, renda, ou seja, a indústria. 
Não temos ajuda, amparo e tempo para 
realizar. As regras não são claras e muito 
menos de bom senso. Temos que realizar 
este investimento sob o risco de deixar de 
produzir e fechar as portas”, alerta Luiz Fer-
nando, da Vanzetti. 

Um alerta hoje em dia aos usuários é para 
que tomem cuidado com as redes sociais. 
“Inmetro e ANVISA exigem o que se exige 
no mundo todo, mas aqui custa mais caro. O 
que deveriam fazer e não fazem, é fiscalizar 
os WebDealers e as vendas indiscriminadas 
de produtos que se realizam pela internet, 
Mercadolivre, OLX e outros. Relatos de gente 
que comprou produtos e se acidentou são 
frequentes. Clientes que compram produtos 
sem critério pela internet, sem nota fiscal e 
sem garantia e depois procuram as lojas 
físicas e regularizadas para solucionar seus 
problemas. Isso ocorre todo dia, e quando 
constatam que compraram errado um produ-
to incompatível e não conseguem trocar ou 
ter seu dinheiro de volta, acham que a culpa é 
nossa, mesmo não tendo comprado de nós. 
O consumidor com deficiência brasileiro pre-

cisa mudar seus hábitos de compra”, alerta 
e critica Maria Lucia, da Vivere.

Ricardo Oliveira, da Ottobock, expõe o 
seu ponto de vista: “para nossa empresa, que 
está preparada para utilização dos processos 
internacionais, tanto o INMETRO quanto a 
ANVISA não têm sido órgãos complicadores 
para o desenvolvimento e a importação de 
novas tecnologias”. 

“O Brasil oferece um embaraço burocrá-
tico muito grande. São mudanças fiscais, 
de legislações, barreiras interestaduais, falta 
de entendimento entre os próprios órgãos 
tributários, o que é muito ruim. Estamos vi-
vendo em um país que se criou uma ideia 
muita assistencialista. As pessoas vivem de 
uma mentira de que o Governo vai oferecer 
produtos e atender demandas, isso é muito 
grave. Uma linha de produtos permitidos, 
são de valores baixos, onde o fabricante 
não consegue um produto de maior qualida-
de, caso contrário foge do piso de forneci-
mento. O consumidor em geral acredita que 
será atendido. Essa cultura assistencialista 
é muito perigosa. Mas temos que lidar com 
ela”, argumenta Luciano Santos, da Casa 
Ortopédica. 

Flexibilidade Brasil: 
importação e exportação

“Precisamos de políticas que facilitem a 
chegada de novas tecnologias bem como 
oportunidades de apresentar nossos produ-
tos no cenário mundial. Posso afirmar que 
temos ótimos produtos com condições de 
competir em nível mundial. Isso acontecen-
do, o que poderia ser diferente para a PcD 
? Recebendo mais oportunidades e com a 
troca de tecnologias com o mercado externo: 
novos conceitos podem ser aplicados aos 
nossos produtos, o que teria um reflexo di-
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reto e imediato na vida do usuário”, garante 
Anderson Vrielink, da Ortomobil.

Da mesma forma entende a gerente da 
Cavenaghi, Fabiola Dutra: “Por se tratar de 
equipamentos para a saúde, há burocra-
cias necessárias para que o produto tenha 
acompanhamento da qualidade e atenda 
as exigências para comercialização, porém 
uma maior flexibilização em alguns pontos 
de legislação melhorariam a possibilidade 
de exportar e importar com preços com-
petitivos, o que traria vantagens bem im-
portantes ao mercado e clientes. Os altos 
investimentos em documentação e cumpri-
mento de burocracias certamente dariam margem em investimentos 
para a abertura de novas frentes e novas tecnologias. E partindo 
da premissa que quanto mais tecnologia o mercado nacional tem, 
mais vantagens para segmento como um todo”.

“A legislação de ANVISA/INMETRO, nos impede de ter um 
valor competitivo para estas modalidades. Países como: 
Paraguai, Uruguai e Colômbia, por exemplo, possuem 
processos mais simplificados para tais ações. O maior 
diferencial seria o acesso das PcD a produtos mais tecno-
lógicos para tornar a vida mais independente e funcional. 
No entanto a barreira ainda continuaria sendo os custos de 
aquisição incompatíveis com nosso mercado, restringindo a 
aquisição apenas por uma parcela de poder aquisitivo maior”, afirma 

Fernanda de Vargas, da Ortobras. 
A importação requer cuidados que res-

guardem também a indústria nacional de 
alguma forma, até para que se torne mais 
justa a competitividade e não cometamos 
erros que ocorrem em outros setores da 
economia, onde os produtos importados 
acabem tendo mais vantagens tributárias e 
isenções de impostos que os produtos fabri-
cados no Brasil, prejudicando toda a cadeia 
produtiva nacional e tornando o trabalho da 
indústria brasileira inviável e os preços não 
competitivos. Não se pode gerar empregos 
na indústria, girar a economia e recolher 

impostos no Brasil, e no ponto de venda, o produto importado 
da mesma categoria custar infinitamente menos que o similar 
nacional. “A abertura econômica é uma necessidade, porém esta 

tem que ser regulamentada para que garanta a qualidade e 
pluralidade. Hoje o custo Brasil é um grande inimigo da 

internacionalização para os fabricantes, como tam-
bém a extensão territorial para os importadores”, 
lembra Gino Salvador, da Freedom.

“Nesse quesito, temos que ter incentivos fiscais 
que possibilitem a importação de produtos de primeira 

linha e novas tecnologias que ainda não são fabricadas 
aqui no Brasil e viriam a colaborar para que as pesso-

as com deficiência possam ser contempladas e com isso e  
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Fábio Souza é gestor esporti-
vo e reside na capital paulista. 

Tem 47 anos e utiliza a atual 
cadeira desde 2011. Na sua 
opinião: “é um mercado ainda 
discreto, com poucas fabricas 

produzindo produtos de quali-
dade”. Ele comenta sobre a evolu-

ção dos produtos nacionais. “Evoluíram 
muito, porém, com preços bem altos, sei 
que a tecnologia custa caro, mas, nossas 
cadeiras são bem caras levando-se em conta 
a realidade dos usuários. Precisamos que o 
material seja de mais fácil acesso e que mais 
fabricantes entrem no mercado, aumentando 
a concorrência entre os produtos”.

Para Cid Torquato, que é Secre-
tário Municipal da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo e te-
traplégico, “o mercado brasileiro 
vem evoluindo, mas muito aquém 
do que deveria. Temos muitas 
pessoas com deficiência de todos 
as classes sociais. Nosso comércio de 
tecnologia assistiva deveria contemplar pro-
dutos para todo tipo de consumidor, desde 
o de baixa renda até aquele com alto poder 
aquisitivo e condições para comprar produ-
tos mais caros e com maior valor agregado”. 
Ele diz ainda que: “infelizmente, por falta de 
políticas específicas, é muito custoso impor-
tar cadeiras de rodas, limitando a escolha do 
consumidor às cadeiras nacionais, que são 
muito boas e têm preços competitivos, mas 
não se comparam aos modelos mais equi-
pados disponíveis no exterior... deveríamos 
facilitar a importação, principalmente quanto 
aos trâmites com ANVISA, que retardam o 

processo e desestimulam o comér-
cio internacional”.

Cadeirante desde 1990,  
Rodolfo Ferrim, de 49 anos, lo-
cutor e apresentador de even-
tos, acredita que: “o mercado 

Brasileiro tem evoluído muito 
nesse aspecto de tecnologia as-

sistiva - cadeira de rodas. Acho que o 
governo deveria ajudar quem fabrica esses 
equipamentos, pois ainda são bem caros”. 
Ele diz que existem no mercado brasileiro 
cadeiras de muita qualidade e que isso só 
tende a melhorar se os encargos olharem de 
forma diferenciado esse segmento. “Pessoas 

com as mesmas necessidades não tem as 
mesmas oportunidades de ter uma cadeira 
de rodas de qualidade devido ao alto preço”, 
comenta Ferrim.

Cearense, oficial de justiça 
e usuário de uma cadeira de 
rodas manual dobrável em 
“X” e outra monobloco, já 
há 20 anos, Daniel Melo de 
Cordeiro, de 56 anos, comen-
ta sobre o mercado brasileiro. 
“Eu como usuário de cadeira de 
rodas mecânicas posso dizer que o mercado 
nacional está passando por um processo de 
melhoria na qualidade dos seus produtos e 

que ainda depende da importação 
de acessórios importantes para 

montagem delas. Novas tec-
nologias devem ser aplicadas 
para se ter cadeiras de maior 
resistência e mais leves com 

baixo custo para que não se 
recorra a importações que ele-

vam tremendamente o preço final 
para o consumidor. Uma política fiscal que 
isente de impostos de acessórios, como: 
pneus, travas etc... Poderia estar minimi-
zando o custo das cadeiras”. Ele ressalta 
as barreiras tecnológicas que impedem uma 
maior evolução. “Utilizo cadeira de rodas há 
20 anos e a que mais resistiu comigo foi a 
primeira que comprei de alumínio em 2001 
e de lá para cá já foram mais de 6 !.. A qua-
lidade em termos de resistência me parece 
que diminuiu ?”, diz Cordeiro. “O preço não 
condiz com a qualidade das cadeiras de 
rodas, pois tenho tido problemas com vários 
fabricantes”, afirma. “É necessária novas 
tecnologias de fabricação nacional 
para minimizar o preço final e 
implantar uma política fiscal de 
incentivo aos importadores”, 
encerra Daniel.

Toninho Messias é Sub-
secretário de Acessibilidade 
e Inclusão no município de 
Guarulhos/SP. Ele é usuário de 
cadeira de rodas há 23 anos e nunca 
utilizou triciclos. Para ele: “a maioria das ca-
deiras de rodas são de excelente qualidade. 
O grande problema é o custo. As cadeiras 
são muito caras, principalmente as impor-
tadas. Essas não são acessíveis a popula-

ção em geral. A sociedade - em sua grande 
maioria - não tem condições de comprar as 
cadeiras que estão disponíveis no mercado. 

Existem cadeiras com custo um pouco 
mais baixo, mais não considero ade-

quado para uso contínuo, pois algu-
mas são frágeis e pesadas e não 
são práticas... elas evoluíram muito 
ao longo dos anos, mas o preço 
é que prejudica o acesso. Existem 

cadeiras manuais que custam até 
mais que algumas motorizadas. Acredi-

to que deveria haver algum incentivo 
governamental para baratear os 
produtos de uso essencial para 
as pessoas com deficiência”, 
finaliza Messias.

A mineira Kátia Ferraz Ferreira, 
de 53 anos, que é Coordenadora 
da Rede Mineira de Tecnologia As-
sistiva da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, 
teve Síndrome de Guilaim-Barré aos quatro 
meses de idade. Hoje usa cadeira de rodas, 
mas já usou tutores e muletas. “Aos 18 anos 
a cadeira me dava maior segurança na vida 
diária e deixei as muletas. Uso a cadeira 
manual mais dentro de casa a maior parte do 
tempo, em função até da idade, migrei para a 
cadeira motorizada para trazer mais conforto 
e agilidade nas minhas atividades”, disse 
Kátia, afirmando que o mercado brasileiro 
de cadeira de rodas é bastante promissor. 
“O item cadeira de rodas é uma tecnologia 
assistiva e tem auxiliado muitas pessoas 
preservando o desgaste do corpo oferecen-
do conforto e segurança. Entretanto ainda 
temos uma questão muito complicada: uma 

cadeira de rodas simples é de alcance 
limitado para a maior parte das pes-
soas. O preço ainda é pesado, os 
impostos incidindo nestes equipa-
mentos não ajudam, pois incidem 
ainda dentro da grade de produtos 

comercializáveis e não de uso es-
sencial. Uma mudança de mentalidade 

faria o mercado circular em favor tanto das 
empresas que fabricam quanto do usuário 
que necessita destes recursos. O problema 
é que as empresas ligadas aos produtos de 
tecnologia assistiva lucram muito e exploram 
o mercado, o que infelizmente é uma ques-

A opinião dos usuários



tão de cultura do lucro, bastante selvagem”, opina Kátia, 
reforçando sua opinião: “da mesma forma, existem muitas 
empresas já bem estruturadas e que dominam o mercado 
de oferta destes equipamentos e são detentoras das técni-
cas de recuperação e manutenção que estão restritas em 
poucas cidades, mesmo os produtos sendo vendidos no 
Brasil inteiro, principalmente no caso de cadeiras de rodas 
motorizadas. Os serviços de assistência técnica credenciada 
e com conhecimento no reparo destes itens não são amplia-
dos, e faz com que aumente o custo de preservação, onde o 
usuário muitas das vezes descarta sua cadeira pela demora 
no atendimento de recuperação e algumas destas pessoas 
adquirem itens de baixa qualidade que ficam danificados 
rapidamente, e a baixa qualidade faz com que adquira outro 
priorizando apenas o preço acessível, sem visar qualidade, 
e mesmo assim, onerando no orçamento pessoal”. Sobre a 
evolução desses equipamentos ela diz que acha que existe 
de forma muito tímida. “Muitos produtos que poderiam 
estar disponíveis no mercado em pleno uso da população 
ainda são desconhecidos e estão dentro das universidades... 
elas fazem pesquisas primorosas com previsão de custos 
acessíveis, inclusive testadas com as próprias pessoas com 
deficiência, mas o caminho da pesquisa até o mercado não 
é claro nem para o pesquisador e nem para o empresário 
que é o potencial investidor dos produtos”.

proporcionar uma vida de maior qualidade e bem-estar. As exportações 
devem ser também incentivadas para o desenvolvimento econômico do 
setor, proporcionando a diminuição do preço final para o consumidor 
nacional. Quanto mais acesso as tecnologias modernas que facilitam o 
dia a dia das PcD melhor”, afirma Yalis Cardoso, da Carone.

O Brasil tem um grande campo para exportação de seus produtos 
para países onde a Tecnologia Assistiva ainda é precária. Um exemplo 
disso é a América Latina, que quase toda busca produtos como cadei-
ras de rodas – tanto manuais, motorizadas e triciclos – nos EUA e na 
Europa, pagando em dólar e euros, por não possuírem indústrias em 
seus territórios. Para esses países seria muito mais inteligente logistica-
mente falando e economicamente também – uma vez que comprariam 
em Reais e a um custo de frete muito mais barato pela proximidade 
– se viessem buscar essas soluções nas indústrias brasileiras e não 
europeias e americanas. É uma questão não só de cultura, mas também 
de uma política governamental e sanitária facilitadora que pudesse 
fomentar essa ação de exportação desses produtos “made in Brazil”.

“Sempre fui um ferrenho defensor da Indústria Médica Hospitalar 
Brasileira, sou sócio da ABIMO a mais de 40 anos e fomos pioneiros na 
participação de Feiras Internacionais, levando o potencial de Indústria 
Nacional e hoje enfrentamos a concorrência da China em toda linha 
de produtos para saúde”, lamenta Orlando de Carvalho, da Carci.

“Se tivéssemos um câmbio mais estável, certamente poderíamos 
estar distribuindo mais produtos importados com qualidade, mais 
tecnologia em acessórios, mais produtos novos e outras linhas de 
seguimento para aprimorar mais o que já existe”, afirma Wander, 
da Ortomix.
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Monica Cavenaghi é vice-presidente da 
ABRIDEF – Associação Brasileira da Indústria, 
Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva. 
Ela nos fala de uma prática predatória: “temos 
trabalhado para coibir de diversas formas, seja 
pela informação ao usuário, ou por uma maior 
fiscalização da ANVISA a ilegalidade de lojistas. 
Existem em larga escala no Brasil as próprias 
lojas fazendo o contrabando, que se ajustam 
com outras pequenas lojas do exterior ou que 
muitas vezes com o próprios fabricantes. São 
empresas do exterior que praticamente não 
fazem absolutamente nada em seu país, mas 
quando chegam ao Brasil, entendem que pre-
cisam trabalhar de forma ilegal para entrar aqui. 
É lamentável. Essas empresas, então contra-
bandeiam, fazendo de duas formas diferentes: 
uma das formas é de se acertarem diretamente 
com o cliente, para que vá buscar nos EUA ou 
na Europa a cadeira desejada – principalmente 
no caso de motorizadas. Ou então, os lojistas 
oferecem sua própria equipe para viajar aos 
EUA ou Europa, e esses funcionários, parceiros, 
colaboradores ou cúmplices – como queiram – 
voltam sentados nestas cadeiras escolhidas no 
Brasil pelos clientes. Vão numa cadeira simples, 
às vezes se passando por uma pessoa com de-
ficiência... compram lá no exterior a cadeira dos 
sonhos do usuário brasileiro que os contratou, 
sentam nela e voltam na viagem como se eles 
fossem os usuários e aquela cadeira compra-
da lá fora fosse de uso pessoal, importando-a 
assim, de forma ilegal para o Brasil. Isso atrapa-
lha as atividades das empresas que trabalham 
dentro dos trâmites legais. O consumidor pre-
cisa entender que comprando produtos dessa 
forma, pode ficar desatendido do dia para a 
noite. Essas cadeiras não possuem manuten-
ção e nem peças de reposição no Brasil, fora 
o risco de serem autuados como cúmplices ou 
mandantes de contrabando.

Outra informação que precisa ser avaliada 
pelo SUS – Sistema Único de Saúde é quanto 
ao modelo de distribuição de cadeira de rodas. 
“Elas são distribuídas pelos Centros de Reabili-
tação”, conta. Muitas vezes esses usuários, mo-
ram em uma cidade e fazem seus tratamentos 
de reabilitação em outros municípios, distantes 
de suas residências. “Vou dar como exemplo 
a Rede Lucy Montoro, em São Paulo/SP. Re-
cebe pessoas de várias cidades diferentes. É 
normal as pessoas se deslocarem para fazer 
seus processos de reabilitação. Essa pessoa 

recebe uma cadeira de rodas doada pelo SUS 
enquanto está em atendimento, no caso da 
Rede Lucy Montoro, na Capital Paulista. Mas 
depois essa pessoa tem alta, e volta para o 
interior com a cadeira de rodas que recebeu 
do SUS. Em alguns meses essa cadeira de 
rodas apresenta algum problema. Aonde essa 
pessoa vai levar a cadeira para ser conserta-
da ? Acaba ficando impossibilitada de usar 
o produto. Muitas vezes essa pessoa 
não tem clareza que é seu direito 
receber essa cadeira, porque é um 
cidadão brasileiro que tem direito 
a esse produto. Essas cadeiras 
fornecidas pelo SUS não são um 
presente. É sim um direito do ci-
dadão brasileiro com deficiência”, 
afirma a vice-presidente. “Esse modelo 
de distribuição não está completamente errado, 
mas é insuficiente para uma boa distribuição 
de cadeiras de rodas no Brasil. Existem outros 
formatos mais assertivos. Precisamos de uma 
revisão na dispensação de Tecnologia Assistiva 
no geral”, afirma Monica Cavenaghi.

Raphaela Pimentel Athayde, superintenden-
te adjunta do IBDD  – Instituto Brasileiro dos 
Direitos da Pessoa Com Deficiência traz uma 
nova dificuldade bastante preocupante. “Até 
a uns 2 anos, conseguíamos antecipação de 
tutela de cadeiras. Num prazo de dois a três 
meses a PcD já estava com sua cadeira de ro-
das e demais equipamentos necessários. Agora 
com um novo entendimento do STJ – Superior 
Tribunal de Justiça e Súmula do STF – Supremo 
Tribunal Federal, não somente cadeira de rodas, 
mas medicamentos também, as ações de obri-
gação de fazer estão sendo muito difíceis. Há 
uma normativa que o usuário tem que dizer de 
onde vem o recurso para atender ao pedido. 
Fica muito difícil. Existe uma dificuldade muito 
maior para as PcD obterem tanto as cadeiras 
manuais como as motorizada”. As demandas 
judiciais patrocinadas pelo IBDD em 2018 tive-
ram um aumento de 37 % em comparação ao 
ano anterior, conta a Raphaela.

Para que um advogado ajuíze um processo 
judicial, reivindicando uma cadeira de rodas 
para a PcD é necessário um laudo, emitido por 
um médico, especificando qual o modelo mais 
específico para o requerente. Um entrevistado 
pela Revista REAÇÃO, que prefere não se iden-
tificar, aponta que: “estamos com reduções de 
cirurgias, medicamentos, procedimentos, aten-

dimentos, órteses, cadeiras de rodas, andado-
res, próteses, produtos assistivos, alimentação 
parenteral, equipamentos para necessidades 
respiratórias, sondas etc. Foram feitos cortes 
de profissionais em diversos graus tanto nos 
hospitais, como nos centros de reabilitação. As 
escolas deixaram de receber as verbas para a 
viabilização da acessibilidade, os alunos com 
deficiências deixaram de receber os recursos 

assistivos necessários para o seu desem-
penho escolar. Os terapeutas desse 

processo de inclusão foram demi-
tidos”, denuncia o leitor. A mesma 
denúncia é feita pelo Deputado 
Federal Danilo Cabral (PSB-PE), 

presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa do Sistema Único da As-

sistência Social. “Desde o governo do ex-
-presidente Michel Temer, temos acompanhado 
o desmonte sistemático das políticas sociais, 
especialmente da área de assistência social, 
impactando em todos os programas da área. 
Neste momento, lutamos para a recomposição 
de R$ 2,3 bilhões no orçamento do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). Sem es-
ses recursos, estamos sob o risco de vermos 
parar de funcionar, por exemplo, os Centros 
de Referência da Assistência Social (CRAS). 
Nossa luta, na Frente Parlamentar em Defesa 
do SUAS, é para assegurar esses recursos”.

Preferindo também não se identificar, outro 
entrevistado nesta matéria pela REAÇÃO faz 
um grave alerta. “Estamos vivendo um des-
monte das políticas e dos recursos para as 
pessoas com deficiências, sendo que voltamos 
aos dias que essas pessoas recebem menos 
recursos e, quando recebem, por conta dos 
valores, recebem recursos inadequados e ob-
soletos, complicando ainda mais a saúde física 
e emocional dessa pessoa e toda a sua família. 
Os fabricantes de Tecnologia Assistiva, assim 
como os comerciantes dos produtos assisti-
vos, estão todos em grave situação econômica. 
Muitos estão assoberbados de empréstimos 
bancários, e correm o risco de falência. Todo 
o setor está em alerta máxima. E não há clien-
tes. O governo, sendo o principal cliente, não 
oferta a concessão de recursos. Não repassa 
verba para as prefeituras e para as instituições 
conveniadas. O setor está entrando em grave 
colapso. Estamos em retrocesso nunca visto 
no atendimento às necessidades das pessoas 
com deficiência”. 

As denúncias !
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“O Brasil ainda não decidiu o que quer 
fazer. Se quer ser um bom desenvolvedor 
de produtos e ter uma indústria forte, com 
pesquisa, tecnologia e lançamentos – bar-
rando o importado. Hoje da forma como 
está, abrindo para os importados, se que-
bra a indústria nacional sem dó, porque o 
que temos para comercializar enfrenta muita 
tributação, legislação e tantas obrigações a 
fazer, que é impossível disputar com o pro-
duto importado”, alerta  Luciano Santos, da 
Casa Ortopédica

O que o leitor da Revista Reação
tira disso tudo ?

Pedimos para os players desse setor – 
tanto indústria, comércio, como também de 
serviços – envolvendo a cadeira de rodas: 
manuais, motorizadas e triciclos – deixarem 
algumas mensagens aos nossos leitores, 
para que tirem suas conclusões sobre tudo 
que foi debatido e discutido nesta matéria 
especial. Vejamos a opinião desses pro-
fissionais, que estão entre os que mais se 
destacam dentro deste segmento no Brasil:

“A comercialização da maioria dos produ-
tos destinados à pessoa com deficiência pre-
cisa seguir normas e regulamentos em nosso 
País, o que implica em tempo e investimento, 
e todas as empresas que trabalham com 
esses equipamentos deveriam segui-las: seja 

indústria como também o comércio. E de 
forma legal, obviamente, esse investimento 
reflete no preço final ao consumidor. Sendo 
assim, o tempo e a aderência são decisivos 
para uma tecnologia importada ser trazida 
para comercialização no Brasil”, diz Fabiola 
Dutra, da Cavenaghi. 

“Recomendo que o consumidor precisa 
conhecer mais os seus direitos, pois temos 
hoje legislação de primeiro mundo, mas a so-
ciedade organizada é pouco presente em suas 
cobranças”, alerta Gino Salvador, da Freedom.

Valério Câmara, da Seat Mobile, completa 
dizendo que: “o leitor e o consumidor deve-
riam entender e refletir melhor que existe um 
contexto complexo para o desenvolvimento 
e produção de equipamentos no Brasil, que 
difere em alguns aspectos do restante do 
mundo. Nosso mercado potencial é alto, 
nosso mercado real é muito pequeno ain-
da, nosso País não possui uma estrutura 
de suporte clínico e financeiro adequado, e 
isso aliado a um valor cultural nacional que é 
desprezar a qualidade em detrimento do pre-
ço do produto, cria este circulo vicioso que 
denominamos ‘ciclo da miséria tecnológica’, 
onde no final das contas o mercado não 
evolui. Mesmo nos países desenvolvidos, o 
que tem qualidade superior custa mais caro”. 

“O leitor precisa saber inicialmente que toda 
cadeira de rodas para uso diário é obrigatório 
ter certificação do INMETRO e ser registrada 

na ANVISA. Outro ponto importante é saber 
identificar as empresas sérias, com bom histó-
rico no mercado. Se a empresa e a marca tem 
histórico de idoneidade. Depois identificar qual 
produto se encaixa nas necessidades individu-
ais dele, se a empresa que está vendendo o 
produto tem um bom atendimento, se as pes-
soas são cordiais e tem conhecimento técnico, 
se oferece assistência técnica e se tem um 
bom pós venda, e se consegue oferecer todos 
os componentes de reposição rapidamente”, 
simplifica Carolina, da Jumper.

“Nós como fabricantes temos que estar 
sempre atualizados para oferecer o que exis-
te de novo no mercado mundial, investindo 
em qualidade total, nova linha de produtos, 
maquinários de ponta e na parte de enge-
nharia de produção, tecnologia, atendimento 
personalizado, pois entender de cadeiras de 
rodas é mais que saber projetar, construir e 
conhecer as dificuldades, superar os limites 
de ouvir e conhecer os anseios de milhares 
de PcD e proporcionar mais qualidade de 
vida e inserção social. É vivenciar isto todos 
os dias”, declara Wander, da Ortomix.

Na adequação postural, as questões re-
lativas às cadeiras de rodas são ainda mais 
específicas. “Na adequação postural, temos 
várias ofertas de produtos de baixo custo, 
feitos em pequenas oficinas. O leitor e o 
usuário não têm conhecimento suficiente 
para saber se o produto que está adquirindo 
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Já deve ter dado para todos notar-
mos que este assunto – cadeiras de 
rodas: manuais, motorizadas e triciclos 
– é muito complexo e envolve detalhes 
demais, impossíveis de serem tratados 
todos de forma aprofundada em apenas 
uma matéria de revista, por maior que 
o espaço dado pela publicação pos-
sa ser. Mas o que deu para notarmos 
nessa nossa primeira tentativa é que 
todos foram unanimes em alguns pon-
tos, como: os preços ainda são altos; 
a incidência dos impostos é que fazem 
com que o produto encareça na ponta; 
as exigências dos órgãos reguladores 
como ANVISA e INMETRO, assim como 
sua burocracia, encarecem os produtos 
e inviabilizam novos projetos e o custo 
desse tempo e dessas exigências buro-
cráticas – algumas necessárias sim, no 
que diz respeito à segurança – acabam 
por encarecer os produtos no final; a 
qualidade dos produtos ainda é aquém 
do que se poderia ser; os importados 
são bem melhores que os nacionais, 
mas fora do alcance da maioria; fal-
tam subsídios e fomento do governo 
para incentivar o produtor nacional, a 
pesquisa e novos desenvolvimentos; 
faltam linhas de crédito para a indústria.

Tudo isso junto faz com que o nosso 
mercado de cadeiras de rodas, apesar 
de já ter melhorado demais se compa-
rado há 10, 15, 20 anos... ainda está 
engatinhando perto do que se oferece 
e, principalmente, de como se oferece 
esses produtos em outros países da 
Europa e EUA. Da forma como se atua 
no Brasil, sofre o fabricante – que fica 
de mãos atadas pela burocracia e o 
custo Brasil – sem falar na invasão de 
produtos e equipamentos vindos da 
China com qualidade duvidosa, porém 
com preços imbatíveis; sofrem os re-
vendedores e as lojas – que ficam com 
um mix reduzido de produtos e pos-
sibilidades para oferecer aos clientes 
e tudo com preços altos e margens 
curtas para se trabalhar, uma vez que 
os impostos são cascateados – e isso 

NOTA DO 
EDITOR

é compatível com a necessidade da pessoa. 
Como o nosso público alvo é de baixa renda, 
o valor do produto é fundamental na escolha, 
o que tem resultado, nesse mercado, parti-
cularmente, num aumento imenso de com-
plicações para o usuário, que chamamos de 
iatrogenia (efeitos adversos): o equipamento 
comprado – na maior parte das vezes pelo 
preço e não pela qualidade – provoca mais 
deformidades e dores,  justamente porque os 
produtos e o conhecimento utilizados em sua 
confecção são de baixa qualidade e especi-
ficidade. Assim, esse preço ‘barato’ tem um 
alto custo para a saúde do usuário, causando 
um transtorno social muito grande para os 
familiares e ainda mais custos ao sistema 
público de saúde”, alerta Silvio Morillo, da 
Expansão.

Novo governo x novas expectativas

No início de 2019 tomaram posse os 
novos governantes, tanto nas esferas fe-
derais quanto nas esferas estaduais. Novo 
presidente, novos governadores, ministros, 
secretários... velhos problemas ? Ou novas 
expectativas de melhora ? O que esperar dos 
próximos 4 anos ?

“Sempre esperamos melhores caminhos 
e oportunidades, estamos torcendo para que 
o novo governo seja sensível e trace uma 
nova política de reajustes da tabela SUS. 
É a única forma de ter o melhor produto”, 
espera confiante Mara Servan, da Jaguaribe. 

Pensando da mesma forma, Fernanda de 
Vargas, da Ortobras ressalta: “esperamos 
com o novo governo a valorização do pro-
duto interno, com melhoria na tabela SUS, 
para oferecer produtos de maior qualidade 
com preço compatível a esta”.

“Não vejo um cenário positivo. O que é uma 
pena, pois as PcD precisam de políticas públi-
cas que as favoreçam. Precisamos de investi-
mento público em saúde e educação, pois só 
assim teremos desenvolvimento. Precisamos 
avançar. Nosso país ainda está engatinhando 
no campo das pesquisas, infelizmente não há 
incentivo à pesquisa  e a tendência, pelo visto, 
é diminuir”, lamenta Yalis, da Carone.

“Acredito que com o novo governo, po-
deremos ter uma abertura melhor de mer-
cado e talvez um melhor poder aquisitivo à 
população, devida as promessas de alavan-
car a nossa economia. As mudanças serão 
sentidas de médio e longo prazo”, aposta 
Mariane, da Linha Move.

“Entramos agora somente com pouco 

mais de 100 dias do novo governo e sabe-
mos que a administração pública é muito 
complexa, que existem grandes barreiras 
que estão sendo quebradas e novos proje-
tos estão sendo desenvolvidos. Vivenciamos 
uma quebra de protocolo pela nossa primeira 
dama Sra. Michelle Bolsonaro, que clara-
mente está envolvida na ação social e trouxe 
esperança para inserção da PcD no governo 
federal, e isto é um grande avanço em nosso 
segmento”, afirma Wander, da Ortomix.

Apostando nos esforços privados, Júlio 
Oliveto, da Livre, tem outra linha de pen-
samento: “não acreditamos que a ação de 
mudança deva vir do governo, mas sim dos 
atores de toda a cadeia produtiva do merca-
do de Tecnologia Assistiva. Devemos buscar 
a excelência nas atividades que nos propo-
mos a entregar e atuar de maneira transpa-
rente com o público que buscamos atingir... 
não entendo que o governo seja o agente 
de mudança”. 

“Estamos acreditando que sim, que o 
governo pode ajudar na mudança, inclusi-
ve pelo engajamento da primeira dama no 
que se refere a uma parcela da população, 
em especial a deficiência auditiva. Com isso 
acredito que as demais deficiências poderão 
ser beneficiadas”, defende Ricardo Oliveira, 
da Ottobock.

Compartilha do mesmo pensamento o 
diretor da Carci. “Devemos acreditar sempre 
e desta vez confiando no trabalho que a Pri-
meira Dama, uma vez que demonstrou o seu 
idealismo, quebrando o protocolo durante a 
posse do Presidente Bolsonaro e espero que 
o Estado Brasileiro siga o exemplo do Estado 
de São Paulo, que criou a Rede Lucy Montoro 
e interiorizou a reabilitação e a fisioterapia 
por todo o Estado de São Paulo, oferecendo 
um atendimento, sem distinção de classe”, 
exemplifica Orlando de Carvalho.
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N OTA

AZUL LOCADORA 
CONTINUA 
INVESTINDO E 
CRESCENDO

Inaugurada em 2009 a Azul Locadora foi fruto do 
empreendedorismo dos seus sócios que visualizam 
na prestação de serviços de transporte especializado 
para pessoas com deficiência uma oportunidade de 
negócios. Desde então, vem ampliando a sua área 
de atuação, prestando serviços de transporte para 
alunos, pacientes, funcionários, eventos, negócios 
e para o turismo adaptado. O pioneirismo da Azul, 
a capacidade de sua equipe especialmente treinada 
e dedicada, fizeram dela a referência no mercado 
para PcD. Com uma grande frota de Vans, Mini-
-Vans, automóveis, Micro-ônibus e ônibus, todos 
adaptados, a Azul continua investindo em processos 
e tecnologia para atender ainda mais com segurança 
e qualidade nos serviços que presta. Prova disso foi 
o grande investimento realizado pela empresa no 
início deste ano na plataforma 4fleet, para gestão da 
sua frota e dos motoristas e passageiros em tempo 
real – www.4fleet.com.br.

faz com que, para terem mais margem, optem por oferecer 
produtos chineses aos clientes que na maioria das vezes 
procuram por preço e não por qualidade; mas sofre princi-
palmente o usuário, o consumidor com deficiência, que fica 
sem muitas opções de produtos para escolher e atender 
suas reais necessidades, paga caro demais pelo que existe 
disponível – e nem todos tem condições e então acabam 
caindo na opção mais barata e que vai deixa-lo certamente 
na mão no futuro próximo – quando recebem do SUS são 
produtos e equipamentos obsoletos e de qualidade baixa, 
e sofrem muito, mas muito mesmo, com o pós-venda e 
assistência técnica falha e em muitos casos, inexistente. 

Notaram ? Perceberam o beco em que nos encontramos, 
ainda ? Mesmo com um cenário bem melhor do que há 
alguns anos, o Brasil ainda tem muito o que aprender com 
os países mais desenvolvidos e precisa, urgentemente, dar 
mais condições de pesquisa, desenvolvimento e de trabalho 
para a indústria nacional, para que ela possa competir de 
igual pra igual ou pelo menos sobreviver e continuar gerando 
empregos e opções aos usuários. Precisamos também barrar 
um pouco nossa burocracia, permitindo que os nossos pro-
dutores e comerciantes trabalhem melhor, mas também que 
as empresas e produtos de qualidade importados consigam 
trabalhar no Brasil de forma legalizada, recolhendo impostos 
como todos os brasileiros, e principalmente, que nossa le-
gislação não induza o consumidor ao erro e a práticas ilegais 
para obter um produto importado de qualidade. Precisamos 
dar mais atenção à assistência técnica do que é vendido 
por aqui aos nossos usuários com deficiência e cumprir o 
“código de defesa do consumidor”. Temos que exigir que 
a LBI seja cumprida e regulamentada urgentemente ! Mas 
também, precisamos nós, consumidores, mudar nossa forma 
de pensar e agir. Como diz o ditado: “o barato sai caro”! E 
quando o assunto é SUA saúde, por favor, optar somente 
pelo preço em detrimento da qualidade e das especificações 
necessárias é um “tiro no pé” ! É você prejudicando ainda 
mais a você mesmo ! Não se “leva vantagem” nenhuma 
pensando e comprando somente pelo preço. 

O Brasil precisa mudar, de ponta a ponta, do fabricante 
ao consumidor. Perdemos muitos anos, décadas pensando e 
agindo com “assistencialismo” e deixando o profissionalismo 
de lado. Isso precisa mudar ! Já está mudando. Hoje temos 
armas para cobrar – como a LBI, por exemplo – temos quem 
tenta fazer mudar junto ao governo – como a ABRIDEF, por 
exemplo – quem sabe então, conseguiremos num futuro 
próximo, talvez, mudar o sistema de dispensação de pro-
dutos pelos governos, mexer e atualizar a tabela SUS, des-
burocratizar o sistema ANVISA/INMETRO (tão necessários 
para manter a qualidade dos produtos), mas principalmente, 
precisamos que o CONSUMIDOR com deficiência APRENDA 
a comprar, a respeitar a prescrição médica, a exigir os seus 
direitos como cidadão. Cadeiras de rodas – manuais, motori-
zadas ou triciclos – são coisa séria, não só um acessório ou 
um equipamento, são Tecnologia Assistiva para uma melhor 
qualidade de vida do ser humano !
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PELA PRIMEIRA VEZ O INTERIOR DE SÃO PAULO RECEBE UMA EDIÇÃO 
DO MAIOR EVENTO DE MOBILIDADE E INCLUSÃO DA AMÉRICA LATINA

MOBILITY RIBEIRÃO 2019 !

A região de Ribeirão Preto/SP, composta por 
66 cidades, foi a escolhida para iniciar a 
caminhada da Mobility & Show pelo inte-
rior paulista. 

Nos dias 24, 25 e 26 de maio, a cidade 
de Ribeirão Preto/SP vai sediar no Estádio Palma Tra-
vassos – sede do Comercial FC – a primeira edição da 
mostra fora de uma grande capital. A Mobility & Show já 
acontece há 5 anos em São Paulo/SP, já aconteceu duas 
vezes no Rio de Janeiro/RJ, uma vez em Recife/PE e Belo 
Horizonte/MG, e agora, em maio, chegará na cidade de 
Ribeirão Preto/SP com o objetivo de alcançar toda a 
região, uma das mais ricas e populosas do estado de SP.

 “Ribeirão possui cerca de 700 mil habitantes, o que 
nos dá uma possibilidade de levar a Mobility para qua-
se 170 mil pessoas com deficiência só na cidade. Se 
estendermos esse raio de ação aos 66 municípios da 
região, estaremos atingindo mais de 2.600.000 habitantes 
e um montante de mais de 650 pessoas com deficiência, 
familiares e profissionais que atuam diretamente nas 
áreas de saúde, inclusão, mobilidade, reabilitação, 
educação... enfim... é uma excelente oportuni-
dade e uma experiência única vivida até pelo 
evento”, afirma Rodrigo Rosso, organizador 
e promotor da Mobility & Show.

Em Ribeirão, a mostra conta com o apoio 
da Prefeitura da cidade, governo de São Paulo 
e governo federal, através das secretarias estadual 
e federal da pessoa com deficiência. A realização é da 
C&G 12 Comunicação e Marketing, promoção da Revista 
Reação em parceria com a Bacarelli e a Biomob. Além do 
apoio do Comercial FC, a ABRIDEF e ABOTEC, Funda-
ção Pedro II, secretaria de Turismo de Ribeirão Preto/SP, 
Associação Sem Fronteiras e Colégio Projeção. E todas 
as entidades para PcD da cidade e região. A agência 
de turismo é a Accessible Tour e o Hotel Oficial é o Tryp 
Ribeirão Preto.

A feira será aberta ao público, entrada e atendimento 
gratuitos e contará com exposição de veículos adaptados 
e com isenção de impostos para PcD, equipamentos e 
serviços. No local haverá praça de alimentação com Food-
-Trucks, palco de shows com apresentação de artistas 
PcD da região, quadra poliesportiva com apresentação 

E V E N T O



e jogos de várias modalidades do pa-
dadesporto, auditório com palestras 
e workshops e a principal atração: o 
test-drive de vários modelos de pra-
ticamente todas as marcas de au-
tomóveis e adaptados para atender 
ao público e familiares. Empresas e 
despachantes estarão oferecendo 
gratuitamente atendimento para ti-
rar dúvidas sobre isenções, assim 
como as autoescolas. “Tudo que 
temos na Mobility & Show em São Paulo/SP, conheci-
da como a feira mãe, por ser a maior, levaremos para  
Ribeirão Preto/SP”, afirma Rosso.

A forma de participação para os expositores será atra-
vés de estandes padronizados em tendas do tipo chapéu 
de bruxa, com carpete, mesas com cadeiras e balcões. “A 
simplicidade e praticidade, bem como o baixo custo para 
quem expõe, são os pontos que marcam esse evento, 
bem como os resultados apresentados no final, tanto 
comercial como institucionalmente falando”, comenta 
Rodrigo Rosso, lembrando que o padrinho do evento é 
nada mais nada menos que o ex-locutor esportivo Osmar 
Santos, que além de marcar presença, estará expondo 
suas pinturas na Mobility Ribeirão. Outra atração é o 

MOBILITY & SHOW RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO 2019

24, 25 e 26 de Maio de 2019 – sexta, sábado e domingo
Horário: 9h às 18 hs
Local: Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos – Comercial FC
Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1000 – Entrada pelo Portão 1
Jardim Paulista – Ribeirão Preto / SP
ENTRADA E ATENDIMENTO GRATUITOS

ex-jogador de futebol Julio Cesar de 
Souza, hoje surdo, que tem suas raí-
zes familiares em Ribeirão Preto/SP e 
jogou pelo Comercial FC em 1984/1985, 
sendo artilheiro, antes de ser vendido 
para Europa. Julio hoje é o único pia-
nista surdo do País e irá abrir o evento 
tocando o Hino Nacional.

A Mobility Ribeirão terá novidades 
para atender e oferecer uma melhor 
qualidade de vida a todos os cidadãos 

da região que tenham algum tipo de deficiência, seus familiares e profissio-
nais do setor, além de poder atender e tirar dúvidas de mais da metade da 
população, que por conta de alguma debilidade motora, pode ter direito na 
compra do carro 0Km e ainda não sabe que pode usufruir deste direito. 



A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
E O DIREITO ASSISTIVO

D I R E I T O P O R  PA U LO  Z A N C A N E L I

N os ambientes que convivemos não 
nos parece visível que temos entre 
nós aproximadamente 45 milhões de 
pessoas que declararam ter pelo me-
nos um tipo de deficiência, seja física, 

mental, intelectual ou sensorial. Ainda que quase um 
quarto da população brasileira tenha algum tipo de 
deficiência, não podemos considerar nossa sociedade 
adaptada, fazendo com que uma grande parcela da 
população seja atingida pelo desalento.

E, se formos pensar em dados globais, estima-
-se que dos 7,5 bilhões de habitantes no mundo, 15 
% são considerados com algum tipo de deficiência. 
Certamente, é a maior das minorias existentes no 
planeta, que não conseguem vencer a discriminação 
e os preconceitos. Além de ficarem isolados da boa 
convivência humana, têm que lidar com o enfrenta-
mento de outras dificuldades mais graves, como a 
falta de acessibilidade. Esta causa realmente é um 
enorme problema social.

Efetivamente, temos muitas histórias que retratam 
as desigualdades no país. E o que podemos fazer para 
reverter esse quadro ? Em muitas situações na vida, 
temos que criar mesmo um constrangimento positivo, 
no sentido de buscar uma reflexão mais profunda nas 
pessoas de que é preciso mudar as atitudes, quando o 
assunto é acessibilidade e inclusão social; uma pessoa 
com deficiência, por exemplo, não deve se acomodar 
diante de uma situação que impede o seu direito de ir 
e vir. Não pode aceitar calado, quando não tem uma 
rampa para seu acesso ou um banheiro adaptado. Este 
processo de mudança de comportamento e de pos-
tura tem que se multiplicar constantemente, impondo 
assim a necessidade de uma atenção especial, não 
só por parte das pessoas com deficiência, mas por 
todos cidadãos em busca de uma sociedade melhor.

A par deste estigma social, destaco três momen-
tos importantes de conquistas para as pessoas com 
deficiência no País. Em 1988, tivemos a promulga-
ção da Constituição Federal, e a partir daquele ano, 
consolidaram-se direitos fundamentais para o pleno 
desenvolvimento da cidadania. Já em março de 2007, 
a legislação brasileira adotou a Convenção Internacio-
nal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com status 
de Emenda Constitucional, e por fim, com a mesma 

ênfase, em julho de 2015, a Lei 13.146  (Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI), também 
conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
composta por 127 artigos, entrou em vigor em  2 de 
janeiro de 2016, passando a compor o ordenamento 
jurídico nacional.

De forma alguma se pode negar que no Brasil temos 
boas Leis que determinam a igualdade de condições 
entre as pessoas na participação da vida em socie-
dade, bem como estabelecem que a deficiência não 
está na pessoa, mas na relação entre a pessoa e as 
barreiras, que dificultam sua participação plena na 
sociedade.

A legislação brasileira garante uma série de direi-
tos para as pessoas com deficiência, no campo da 
educação, da saúde, do trabalho, da assistência e 
previdência social, do esporte, da cultura, do laser, 
da tecnologia assistiva, da isenção de impostos, do 
recebimento de auxílios, e ainda, quando qualquer 
um desses direitos é negado, configura-se conduta 
criminosa ou infração administrativa. De outra sorte, 
se faz também necessário que a legislação disponível 
passe a ser implementada de modo mais efetivo.

Por assim ser, todos os conceitos, regras e doutri-
nas integram as fontes do Direito Assistivo, que pode 
ser definido como o conjunto de princípios e normas 
gerais que visa assegurar e promover, em condição de 
igualdade, o pleno exercício das liberdades fundamen-
tais e dos direitos individuais e sociais das pessoas 
com deficiência, defendendo os seus interesses nos 
termos da Lei, com independência e autonomia, vi-
sando à sua inclusão social e cidadania.

Assim, o Instituto Humanus, por meio do Direito 
Assistivo, busca assegurar à Pessoa com Deficiência, 
o pleno exercício de seus direitos básicos, decorrentes 
da Constituição e das Leis, bem como propiciar seu 
bem-estar pessoal, social e econômico.

Paulo Zancaneli 
é advogado do Instituto Humanus
E-mail: paulo@zancaneli.adv.br
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T E S T- D R I V E  C R U Z E 

P arece difícil encontrar tantas 
qualidades num só modelo 
disponível no mercado não 
é mesmo ? Mas a Chevrolet 
caprichou no Cruze e fez dele 

a combinação perfeita do motor turbo com o 
câmbio automático de 6 velocidades, aliados 
à tecnologia e ao conforto e desempenho, 
sem falar na beleza de suas linhas modernas 
e arrojadas. Assim é o Cruze LTZ: um sedan 
quatro portas que transmite sobriedade e 
esportividade de uma tacada só.

Conforto e segurança na cidade 
e na estrada

 Sua suspensão absorve bem as irregula-
ridades do asfalto, tanto na cidade como na 

estrada. Seus recursos eletrônicos facilita-
ram essa condição,  aumentando o conforto 
e a segurança na condução do carro, como 
por exemplo, o assistente de permanência na 
faixa, os alertas de colisão frontal e de ponto 
cego, sistema de estacionamento automáti-
co e farol alto adaptativo, entre outros tantos. 

O conjunto propulsor valoriza a potência, 
a força e o desempenho sem comprometer 
o consumo de combustível com turbo flex 
e injeção direta de combustível. Com isso 
tudo,  sobra potência para o motor 1.4 turbo. 
São 150 cv de potência, bem distribuídos 
pelo câmbio automático de 6 velocidades. O 
câmbio automático tem troca sequencial de 
marchas através do toque como opção, isso 
ajuda aqueles que preferem uma condução 
mais esportiva.  

CRUZE SEDAN 
(CHEVROLET)
LUXO, SOFISTICAÇÃO, ESPORTIVIDADE, 
BELEZA E TECNOLOGIA
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Na estrada, o Cruze tem retomadas rápidas de velocidade, facili-
tando ultrapassagens seguras e tem excelente aderência nas curvas. 

Na cidade o que ajuda bastante é o sistema de estacionamento 
automático que facilitou entrar em vagas mais apertadas. 

A direção elétrica macia e precisa e o volante multifuncional 
auxiliam muito principalmente aqueles que precisam utilizar adap-
tações manuais para dirigir, como alavanca de freio e acelerador 
e pomo giratório, por exemplo. Tudo fica à mão, ao alcance tanto 
no volante como nos comandos do painel. Outro ponto bem inte-
ressante é a chave. A partida é no botão apenas com a aproxima-
ção do chaveiro do carro. Ótimo para quem tem pouco controle 
de tronco ou mobilidade nos membros superiores. A grande tela 
digital no centro do painel além de beleza traz funcionalidade, 
como a navegação por GPS em 3D, câmera de ré, e interatividade 
com os startphones dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay 
entre outros equipamentos e acessórios, como: direção elétrica 
progressiva ajustável em altura e profundidade, airbags frontais e 
laterais, ar-condicionado digital, controlador eletrônico de veloci-
dade, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, 
iluminação diurna em LEDs, acendimento e regulagem automática 

dos faróis, sensor de chuva, computador de bordo com tela de alta 
definição colorida e cinco modos.

O Cruze, como a maioria dos modelos Chevrolet conta ainda com 
o OnStar. Esse sim um “pulo do gato” da marca, principalmente para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e suas famílias. Com 
apenas um toque no retrovisor ou no OnStar APP, o motorista conta 
com a comodidade do serviço que oferece mais segurança e pratici-
dade para seu dia a dia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com ele 
você tem um assistente pessoal à sua disposição dentro do carro o 
tempo todo se quiser, acionando o sistema. Dentre outros benefícios, 
o condutor pode achar e enviar os seus pontos de interesse direto 
para a tela do seu Chevrolet MyLink com apenas um clique, pedindo 
essa função ao atendente. Sem falar na segurança. Se surgirem situ-
ações em que o ocupante do carro precise de um auxílio urgente, é só 
acionar. Por comando de voz, falando com um atendente exclusivo, 
pode-se pedir ajuda e a central obter ainda a localização do seu carro.

Tudo isso sem falar no serviço de Concierge, que pode buscar 
hotéis, restaurantes – inclusive adaptados – teatro, cinema e muito 
mais, e até fazer as reservas para o usuário.

A transferência e o espaço interno e de porta-malas

O amplo espaço interno do Cruze torna-o um carro familiar. Tem 
bom espaço para passageiro e motorista, além de bom espaço 
também para quem vai no banco traseiro. 

O porta-malas com capacidade para 440 litros, embora menor 
do que alguns concorrentes, acomoda bem a bagagem e principal-
mente, a cadeira de rodas, seja ela monobloco – com certas manhas 
para uma entrada mais confortável – como também cadeiras com 
fechamento em “x”, bem menos utilizadas hoje em dia.  

A transferência do carro para a cadeira de rodas e da cadeira para 
o carro também é bastante tranquila, devido à altura do veículo em 
relação ao solo e o ajuste de altura do assento do banco. 
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T E S T- D R I V E  T R A C K E R

O Chevrolet Tracker mudou 
há alguns anos e ficou 
ainda mais charmoso e 
estiloso. Ele ganhou a 
“cara” dos modelos da 

marca e hoje já figura entre os concor-
rentes mais diretos nas categorias de 
mini-SUVs. 

O pequeno grande notável da marca 
tem motor 1.4 tutbo Ecotec de 153 cv. 
Muito gostoso de dirigir e de respostas 
rápidas e confortáveis. 

Ele tem o sistema start-stop de série, 
facilitando ainda mais quem usa alavanca 
de freio e acelerador como adaptação 
para dirigir em subidas e manobras. 

O consumo não é dos mais baixos, 
mas está na média para o peso e tama-

nho do carro e tudo que ele oferece. In-
clusive a direção elétrica bem confortável.

O design agrada bastante o público, 
principalmente o feminino, com uma cara 
de “jipinho” moderno. O carro tem linhas 
bem definidas e interessantes.

Conforto, espaço, 
desempenho e segurança

A suspensão do Tracker, até pela sua 
própria proposta, é mais dura. Mas poupa 
os ocupantes de solavancos. Ele é gostoso 
de dirigir tanto na estrada quanto na cidade 
e bastante seguro nas curvas e retomadas. 
Ele ainda conta com alerta de colisão. Vem 
com ar-condicionado, central MyLink com 
tela grande e compatível com Android Auto 
e Apple CarPlay, OnStar, vidros elétricos 
um toque para todos e banco bipartido, 
alerta de ponto cego, câmera de ré com 
sensor de estacionamento, entrada e par-
tida sem chave, teto solar elétrico, bancos 
de couro (artificial em parte) e ajuste elétri-
co lombar para o motorista, rodas aro 18 
e maçanetas cromadas.

TRACKER 
CHEVROLET

SUV OU CROSSOVER ? NÃO IMPORTA... 
É DO TAMANHO CERTO !

Como ele é alto e tem o assento numa 
boa altura em relação ao solo, é ideal 
para pessoas com baixa mobilidade, que 
usam muletas, bengalas, andadores e 
até idosos. Mas os cadeirantes também 
gostam de carros altos, transferindo-se 
para o Tracker com facilidade. 

Porta-malas e espaço interno

O porta-malas parece pequeno para 
a sua categoria, mas não é. Ele engana 
bem. Comporta tranquilamente cadei-
ras de rodas monobloco e dobráveis em 
“x”. Dependendo do tamanho da cadeira, 
pode ter a necessidade da remoção do 
tampão do porta-malas, mas ainda sobra 
espaço para bagagem. 
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JUNTAS SOMOS 
MAIS FORTES !

S E X U A L I D A D E P O R  PA U L A  F E R R A R I

M ês de março passou e não poderia perder a 
oportunidade de apresentar para vocês um 
projeto incrível, voltado só para a mulherada 
(com e sem deficiência) !

O Projeto “Meu clitóris, minhas regras” foi 
criado por Gaia, Qual a-versão e, com a parceria da terapeuta 
sexual Thais Plaza, a ideia se fortaleceu e conta hoje com mais 
de 20 mulheres nas reuniões, cada uma com características e 
potencialidades que se somam em prol de um objetivo em co-
mum: a produção de materiais educativos sobre a sexualidade 
e autoconhecimento da mulher.

Graças a essas reuniões muitas mulheres se conectaram e 
hoje trabalham em parceria. Camila Oliveira, é responsável pela 
produção de sabonetes íntimos em formato de vulvas, clitóris 
e de seios.

Com a ajuda da artista plástica Beatriz Oliveira, que produziu 
os moldes de silicone, os sabonetes são produzidos e podem ser 
adquiridos diretamente com a Camila ou nas reuniões do grupo.

Segundo Gaia, durante a criação e confecção dos produtos 
há um importante processo de autoconhecimento, as mulheres 
passam a estudar mais sobre a anatomia do corpo, comentar 
com outras mulheres e a venda dos materiais produzidos con-
tribuem também para a geração de renda.

Selma Rodeguero é cadeirante e uma das participantes do 
grupo. Segundo ela, as reuniões são sempre animadas e uma 
excelente oportunidade de trocar conhecimento e conhecer 
mulheres incríveis. “O fato de ter uma deficiência sempre foi visto 
com muita naturalidade, sinto que há mais interesse na pessoa 
que sou do que na minha deficiência, acho isso muito legal. É 
óbvio que sempre falo um pouco sobre minhas experiências 
e particularidades por conta da lesão medular, mas vejo isso 
como uma troca de informação e de conhecimento mesmo”, 
conta Selma.

Para a mulher com deficiência, o projeto ajuda muito na res-
significação do prazer e autoestima. Após uma lesão na medula, 
por exemplo, há um intenso processo de redescoberta do corpo, 
das sensações e do prazer. Participar de grupos assim pode 
ser uma excelente oportunidade de autoconhecimento e troca.

Ficou interessada em conhecer um pouquinho mais ? Entre 
em contato através do Instagram: @meuclitoresminhasregras 

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. 

Sandro Incurvati 
é nascido em Roma em 1957, desde 
2005 vive entre Roma, São Paulo e 
Florianópolis. Empresário, jornalista, 
blogueiro no site cozinha-italiana.net, 
youtuber, palestrante, Embaixador 
Cultural no Brasil da “Universum 
Academy Switzerland”
E-mail: sandro.incurvati@hotmail.it

VER ALÉM

Quem disse que um cego não consegue enxergar ?
Precisamos necessariamente dos olhos para isso ? 

E para ver o que ? As cores do céu no pôr do sol ? 
O azul do mar ? O rosto de uma menina linda ?

Será que é só por meio dos olhos que nós pode-
mos gostar de momentos como o pôr do sol, das cores do mar ou 
da beleza de uma pessoa ?

Imagine, ao pôr do sol, ficar de olhos fechados, sentindo uma 
leve briza no rosto e o barrulho dos pássaros namorando; ou ficar 
na praia, sempre de olhos fechados, tocando a areia morna com as 
mãos, ou sentindo as ondas nos pés; ou perceber a beleza de uma 
pessoa pelo abraço, pelo cheiro, por uma carícia, pelo amor.

Quem é que enxerga mais longe, quem usa os olhos para isso, 
ou quem usa a alma e o corpo inteiro ?

Aprendi isso com os anos, conhecendo e frequentando pessoas 
com deficiência visual ou auditiva. Até minha mãe, Raffaella Del Gre-
co, escritora e poetisa italiana com 93 anos, que há alguns anos não 
enxerga mais por uma patologia degenerativa. Mas ela, mesmo nesta 
situação, ainda continua a sua vida leterária, participando de eventos, 
dando entrevistas, mostrando toda a poesia do seu coração.

E assim conheci pessoas cegas de uma capacidade e de uma 
sensibilidade incríveis, que me ensinaram que conseguem enxer-
gar mais “cores” que o resto do mundo que tem 100 % de visão. 
É como se eles conseguissem ver cores que o nosso olho não vê. 
Eles conseguem ver... além.

Uma dessas pessoas é Alex Garcia, pessoa com deficiência audio-
-visual, poeta, jornalista, pessoa fantástica e de grande sensibilidade. 
Enviei uma poesia dele a Pompea Fiorini, minha conhecida italiana 
que organiza jantares no escuro para sensibilizar as pessoas sobre os 
problemas das pessoas com deficiências visuais. No último evento 
que ela organizou em Roma, a atriz Luisa Stagni, cega também, 
recitou a poesia do Alex.

Alex, Pompea, Luisa, Raffaella, estão nos ensinando a ver no 
escuro, a ver cores que nem sabíamos que existiam, a ver além.

Concluo com alguns versos da poesia - “Sonhos de um surdo-
cego” - de Alex Garcia:

“...Sonho que um dia… a humanidade resgatará a sabedoria e 
entenderá minha comunicação. / Sonho que um dia… a humanidade 
voltará a ser próxima, como na antiguidade. / Sonho que um dia... 
a humanidade será livre de preconceitos e me tocará sem medo...”

E S PA Ç O  A B E R T O P O R  S A N D R O  I N C U R VAT I
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Acessibilidade está presente em TUDO – ou não. Onde 
não está, nos deparamos com exclusão, discriminação e 
injustiça, pois se um produto ou serviço não é acessível, 
restringe seu alcance e sua possibilidade de consumo ou 
usabilidade. Estamos falando de uma população formada 
por mais de 45 milhões de pessoas (segundo o Censo 
IBGE/2010) que apresentam algum tipo de limitação- 
f ísica, visual, auditiva, intelectual ou múltipla e que 
necessitam de recursos de acessibilidade para trabalhar, 
estudar, se divertir, namorar, viajar, enfim, viver socialmente. 
Mas concretamente, o que isso significa? Significa 
reconhecer que as pessoas com deficiência possuem os 
mesmos direitos que qualquer outra pessoa sem 
deficiência e que a sociedade é para TODOS

tudo e
todos

Startup
Weekend
São Paulo
Acessibilidade
12 a 14 de julho de 2019

Ingresso: acesse o site/app Sympla.com.br e a opção 
Startup Weekend Acessibilidade
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O ÚLTIMO SUSPIRO
P O N T O  D E  V I S TA

O que poderíamos pensar so-
bre “O ÚLTIMO SUSPIRO” ? 
O que vem na mente ?

Aquela respiração pro-
funda antes da morte ? Uma 

respiração mais longa de desabafo ? Ou o 
que sobrou em uma mesa de festa ? 

Várias vertentes... 
Porém, uma delas poderia ser como um 

último lamento. O fim de um ciclo para co-
meçar outro. Uma sequência de suspiros 
para que haja um último e assim sermos 
direcionados a um outro caminho, a uma 
outra situação ou até a mesma, mas de ma-
neira diferente.

Quem nunca sentiu que não iria suportar 
uma dor, uma perda, uma tragédia ? Quem 
perdeu o gosto pela vida em que tudo ou 
quase tudo foi perdendo o colorido e a cada 
dia um suplício para respirar, agir, reagir, so-
breviver... parando no tempo, no tempo que 
não passa, porém... passa.

A pessoa se entrega, não vê saída para o 
que vive ou sente, acredita que vai morrer de 
tanta dor, mas acaba vivendo mais 20 anos e 
nada aconteceu, suspirando e morrendo um 
pouco a cada dia. E o que fez ou pensou não 
passou de um vácuo (e claro, sabemos que 
um luto, seja pelo que for, deve ser respeitado 
sim, só não deve ser eternizado). 

Presenciamos muitas vezes nos atendi-
mentos que, diante de tantas perdas, a perda 
da visão é mais uma delas e o foco se perde. 
A resistência a um tratamento, a uma busca 
de alternativas ou Reabilitação precisa ser 
compreendida, desejada e assumida. 

Casos

Geralmente, segundo observado, as fases 
até uma procura de ajuda costumam seguir 
algumas ordens.

Perda – Negação da perda - Busca de 
Alternativas para revertê-la – Frustração – 
Recolhimento, isolamento – Ação

Nos atendimentos na Reabilitação ve-
rificamos que a maioria dos casos chega 
após 1 ano e meio após passar por alguma 
situação  de perda vivenciada. O trabalho 
de profissionais da equipe juntamente com 
a família colabora para que a pessoa seja 

também um agente de sua própria evolução 
(autorresponsabilidade).

Um trabalho árduo, porém gratificante, 
é uma somatória de estratégias que são 
utilizadas para que, por meio de atividades 
da Reabilitação, possamos ouvir um último 
suspiro que podem ser também uma série 
de vários últimos suspiros.

Juca (ou Juquinha) - uma pessoa extro-
vertida, divertida, que influenciava a todos 
que o rodeavam com suas brincadeiras. 
Após um trauma que o fez perder a visão, 
perdeu também a visão da vida, dos objeti-
vos, dos sonhos tão sonhados, a alegria de 
viver. A vida tornou-se repleta de incontáveis 
suspiros entristecidos diante de tantas difi-
culdades físicas e emocionais. Houve o iso-
lamento social. Após o contato, foi iniciado 
o processo de Reabilitação. Foi um desafio 
o processo para a autonomia em relação ao 
aprendizado do Braille, ao uso da bengala, 
reeducação postural, independência nas ati-
vidades de vida diária (Terapia Ocupacional), 
adequação comportamental, enfim, etapa 
por etapa sendo conquistada. 

Durante uma das atividades desenvolvi-
das no processo de reabilitação (realizadas 
por um tempo sem ânimo, porém ciente da 
necessidade), aconteceu o que era desejado 
por todos que estavam presentes. Foi pos-
sível ouvir um suspiro prolongado e a partir 
desse momento novas realizações foram 
conquistadas...e celebradas.

Um suspiro pode ser de várias formas, 
não necessariamente pela respiração. Pode 
ser em forma de lágrimas, de um “basta”, um 
“chega” e também por atitudes que podem 
ser reconhecidas pela mudança de compor-
tamento da pessoa. 

A possibilidade de descobrir um horizonte 

P O R  S U E LY C A R VA L H O  D E  S Á  YA N E Z

já perdido e a busca em resgatar o que se 
havia perdido e uma nova criação de objeti-
vos e sonhos é o início de uma nova jornada.

Juquinha ? Juquinha permanece no pro-
cesso, caminhando, se desenvolvendo, cada 
vez mais perto de horizontes perdidos e ou-
tros sonhados (e alguns já foram resgatados 
e comemorados).

Pergunta: Independente de qualquer si-
tuação... Qual o suspiro que encontramos 
hoje nas pessoas que atendemos, as que 
estão ao nosso redor e qual é nosso suspiro 
hoje ? Qual a atitude em relação a isso ?

Então... que o ÚLTIMO SUSPIRO não 
seja para o fim, mas para um começo, um 
impulso à vida. Um último suspiro para ala-
vancar o primeiro passo, de uma série de 
tantos outros.

Buscar ajuda não é uma proposta de 
“aceitar a situação”, mas descobrir como 
conviver com as ferramentas que temos hoje 
e, assim, prosseguir.

Viver o hoje, “como se não houvesse o 
amanhã” é uma frase bem conhecida. Pode-
mos pensar em Viver o hoje sabendo que o 
amanhã pode até ser incerto, mas depende 
da nossa ação no hoje. 

Por isso, viver o hoje como se fosse hoje... 
(e é hoje)... e não volta. Amanhã será e é um 
novo dia. Um dia de cada vez.

Vamos dar um “suspiro” para comermos 
um suspiro ?

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.

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
MOBILIDADE REDUZIDA, FAMILIARES E PROFISSIONAIS DO SETOR

REVISTA NACIONAL DE REABILITAÇÃO
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A CRIAÇÃO DO  “ESPAÇO BRINCANTE” 
EM BRUMADINHO/MG 

M Ú S I C A  E  A R T E P O R  C E L I S E  M E LO  (C E L E L Ê )

O lá, amigos ! Conversei com a pe-
dagoga e psicóloga Waldenia Dias, 
que nasceu em Curvelo/MG, onde 
viveu até os 14 anos. Quando crian-
ça brincava de roda, pular corda e 

amarelinha com os amigos e na adolescência ouvia 
serenatas ! Depois mudou-se para Sete Lagoas/
MG, casou-se aos 19 anos e teve dois filhos. Fez 
faculdade de Pedagogia, foi professora na rede 
rural atendendo a crianças com deficiências e com 
problemas de comportamento. Fez balé clássico 
até os 26 anos e também dava aulas de balé para 
crianças. Então, percebendo dificuldade motora, 
de concentração e ritmo, resolveu fazer o curso 
de Psicologia. 

Já formada, foi coordenadora de uma ONG em 
Betim/MG, onde desenvolveu projetos para a co-
munidade. Começou a atender hipertensos e dia-
béticos em postos de saúde realizando exercícios 
de relaxamento.

Atendendo em consultório quando aconteceu a 
tragédia em Brumadinho/MG, foi fazer acolhimento 
às famílias, como voluntária. Conheceu uma es-
critora de Campinas/SP, Margareth Brandini Park, 
que enviou livros de literatura infanto-juvenil para 
presentear as crianças. 

Começou a fazer a mediação de leitura dos li-
vros no pátio de uma igreja e sugeriu a Margareth 

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

e depois aos escritores que conversassem com 
as crianças por vídeo, e assim nasceu a ativida-
de “Conversando com o Escritor”. Quando viu 
sorrisos nos rostinhos entristecidos, deu conti-
nuidade com a ajuda de duas amigas contadoras 
de histórias. As doações de livros cresceram e 
centralizou o trabalho no bairro mais afetado 
pela lama, onde não há lugar para as crianças 
brincarem. Procurou o Presidente da Associação 
Comunitária daquele bairro e explicou o desejo 
de criar ali uma biblioteca comunitária e uma 
brinquedoteca. Ele aceitou e já está em fase 
de montagem o “Espaço Brincante”, onde em 
breve farei o show de inauguração e a Campa-
nha Celelê-Brumadinho. O sonho de Waldenia é 
conseguir concluir o projeto e vê-lo funcionando, 
independentemente dela. Doações podem ser 
feitas por e-mail: waldeniadias123@gmail.com. 

Parabéns pelo lindo trabalho !
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BELEZA EFICIENTE !
M O D A  E  B E L E Z A P O R  K I C A  D E  C A S T R O

Falar a todo momento sobre um 
único ponto de vista do que 
é belo é o resultado de anos 
consumindo imagens que são 
divulgadas pelos meios de co-

municações em massa se tornou uma ação 
inconsciente e presente durante toda a vida 
de uma pessoa com algum tipo de deficiên-
cia. Essas imagens já são pré-estabelecidas 
nas mentes dos indivíduos como essencial 
para atingir a felicidade. Moldes esses que a 
sociedade continua batendo na mesma tecla 
que é o único padrão de beleza. 

Desse modo, surgem os modismos que 
acompanham as pessoas. Na fase escolar, 
por exemplo,  o conceito do que é feio e do 
bonito, do correto e do incorreto. Mais uma 
vez, a mídia potencializa essa ideia e ganham 
forças para transformar um pensamento real 
em um pensamento fictício. A pessoa passa 
a sonhar com uma vida na qual não é sua 
realidade por meio de novelas ou capas de 
revistas.  

Assim, inspirados em atores com corpos 
considerados ideais, surgiu a moda  das aca-
demias e das cirurgias estéticas, a indústria da 
moda trouxe o culto ao corpo extremamente 
magro; os ídolos esportivos se tornam refe-
rência de força,  perfeição e riqueza, ditando 
tendências até no visual. Ainda que essas ima-
gens pré-definidas de consumo sejam uma 
herança cultural e histórica e que mereça um 
aprofundamento muito maior que esse sim-
ples ponto de vista, o ideal de beleza presente 
na sociedade está relacionado com o tipo de 
imagem que a sociedade quer ressaltar como 
perfeição. Por mais que se lute pela inclusão 
das pessoas com alguma deficiência, existe 
um esforço ainda maior para que a deficiência 
seja evitada ao máximo. 

A história das pessoas com deficiência co-
meçou ainda na Idade da Pedra, quando eram 
mortos logo após o nascimento ou abandona-
dos por suas tribos. Mas foi na Idade Média 
que as pessoas com deficiência começaram 
a ser vistas como seres bizarros e usados em 
show de horrores para entreter a corte. Eram 
considerados castigos divinos, como aqueles 
que não tiveram sorte ao nascer. 

Com o passar de milhares de anos, a con-

Adriana Buzelin - 
tetraplégica
“Aceitar a si 

mesmo com suas 
imperfeições é o 
primeiro passo 

para a conquista 
da autoestima. 
Perfeição não 

existe, nem em 
capas de revistas 

que utilizam 
Photoshop para 

corrigir aquilo que 
não se encaixa 

no estereótipo do 
belo.”

Anny Souza - tetraplégica
“Beleza não é um padrão que deve ser seguido. Aceite o seu corpo como ele é.”
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M O D A  E  B E L E Z A

cepção acerca da deficiência caminhou a passos tímidos rumo à uma 
inserção na sociedade. Ainda que vistos pela atual sociedade de forma 
menos preconceituosa, a deficiência carrega o estigma do estranho, 
do feio. É exatamente para combater essa visão segregadora que 
esse ideal de beleza não deveria excluir as pessoas com deficiência 
devido às diferenças físicas, pois existem formas de observar o belo 
em algo que é esteticamente incomum. 

O profissionalismo, as relações familiares e sociais, a conduta 
humana, todos esses são valores que deveriam ser mais abordados 
dentro do universo da deficiência. Mas, ainda mais importante que 
esses fatores, o ideal de belo deveria transcender as limitações físicas 
ou aparentes. 

Imperfeições existem em qualquer pessoa, em níveis variados. 
Tratar com discriminação às diferenças que são naturais a todo ser 
humano, que nos torna existentes, é o mesmo que discriminar aqueles 
que não compartilham exatamente da mesma imagem. 

O ideal de beleza não foi construído de forma aleatória, resultado 
de uma herança cultural desenvolvida desde o início da história da 
humanidade. Porém, isso não justifica que essa visão social deve ser 
considerada como única e ideal, tem que ser combatida, para que se 
oponha às manifestações de preconceito e discriminação às pessoas 
com deficiência e à diversidade como um todo. 

Sempre bom repetir, que beleza e deficiência não são palavras 
opostas e que desde 2003 as pessoas com deficiência passaram a 
ter mais espaço para trabalhos ligados a moda e a publicidade. 

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

Renata Paiva -  Amiotrofia Espinhal  
“O pior cego é aquele que acha que beleza precisa seguir 

um padrão. Viva a beleza com diversidade.” 

Cassio Sgorbissa - Má formação congênita
“As pessoas falam que sou bonito, não me 
considero uma referencia de beleza. Gosto 
de cuidar da minha aparência, procuro fazer 
atividades físicas e aceito muito bem minha 
deficiência.  
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MICHELLE... HOJE, PRIMEIRA 
DAMA DO BRASIL !

Durante o ano de 2000 ocorreu a realiza-
ção do Congresso Mundial da “Rehabi-
litation International” no Rio de Janeiro/
RJ. Embora, na opinião de vários de 
seus “conselheiros”, tenha sido um 

evento que fugiu dos padrões de qualidade estabeleci-
dos pela “RI”, devido a eventuais confusões provocadas 
pela falta de experiência dos organizadores brasileiros, o 
grande evento, que atraiu participantes de muitos países 
do mundo, marcou época.

Como Vice-Presidente para a América Latina dessa 
instituição mundial, era uma de minhas múltiplas fun-
ções, fazer o possível para que enganos – previsíveis ou 
não – fossem corrigidos ou não acontecessem.

Na Sessão Solene de abertura, composta a mesa 
com autoridades devidamente credenciadas, deveria 
ocorrer também a execução do Hino Nacional, com a 
interpretação pela língua de sinais – LIBRAS – por cinco 
jovens alunas ou instrutoras do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos, do Rio de Janeiro. Elas ficaram 
bem no centro do palco e um pouco abaixo da mesa 
de autoridades.

O grupinho postou-se com serenidade, mantendo em 
seu centro uma jovem mais alta e loira que lá ficaram 

H I S T Ó R I A P O R  OT TO  M A R Q U E S  D A  S I LVA

aguardando o Hino a ser executado 
pela Banda Sinfônica de uma corpo-
ração militar carioca.

Fred  McFarlane, Presidente da  
Comissão de Reabilitação Profis-
sional e eu assistíamos o evento da 
platéia, a meia altura. E ao se ini-
ciar o nosso Hino Pátrio, tivemos 
uma surpresa: a jovem mais alta, no 
centro do grupo, calçou um par de 
luvas brancas e iniciou seu trabalho 
interpretativo com evidente domínio 
gestual, ressaltado pelas luvas.

Senti-me completamente preso àquele tipo de inter-
pretação, serena, comunicativa e... diria eu, apaixonada 
mesmo, chamando a atenção de todos para o trecho: 
“oh, pátria amada, idolatrada”... Com ambas as mãos 
juntas sobre o coração, com um leve balanço do corpo. 
Foi um momento comovente.

O Fred e eu não pudemos deixar de soltar um “Uau 
!”, naquele instante especial.

Terminada a sessão, enquanto o Fred encaminhava-
-se para o restaurante local, fiz um pequeno sinal para 
me esperar um pouco, porque estávamos passando 
ao lado do grupinho das cinco “mocinhas” que haviam 
desenvolvido a proeza de interpretar o Hino Nacional.

De leve toquei o braço da intérprete que usara as 
luvas. Quando ela se voltou para mim notei que devia 
ter seus 16 ou 18 anos de idade e comentei:

- Sabe ? Eu gostaria de dar os parabéns pelo tipo de 
interpretação que você acabou de fazer do Hino Nacional 
! É a primeira vez em minha vida que isso acontece. E 
fiquei comovido... Parabéns mesmo !

As cinco “intérpretes” reagiram numa rodinha fechada 
ao comentário em uníssono e com grande alarido dis-
seram: “Está vendo ?!?”  - “Bem que a gente comentou 
que seria diferente” ! 



73REVISTA REAÇÃO

E eu perguntei, dirigindo-me àquela jovem que não 
conseguia parar de sorrir:

- Qual é o seu nome, hein ?
- Michelle !... Respondeu ela, apertando as luvas com 

ambas as mãos. Olhando-me agradecida pelos cumpri-
mentos,  com um sorriso de pura felicidade pela vitória 
conquistada, ficou atenta ao meu comentário.

- Continue assim, Michelle. Comunique ao Instituto 
a reação que não é só 
minha, não... Garanto 
que todo o mundo foi 
pego de surpresa. De-
fenda o uso de luvas 
brancas em eventos 
como este, com bas-
tante gente presente. 
Foi até comovente. 
Você sabe !...

Identifiquei-me me-
lhor quem eu era, para 

ela ter uma idéia do alcance eventual do sucesso que tivera 
e, ainda sorrindo muito, inclinou-se para mim e cochichou:

- Obrigada... Obrigada de verdade. Vou fazer como o 
senhor sugeriu. Juro mesmo.

Deu-me as mãos, um pouco atrapalhada com as luvas 
brancas e voltou-se para as amigas.

Deixei as cinco, com todas falando ao mesmo tempo 
sobre o sucesso. Ao procurar a mesa onde se localizara o 
Fred, fiquei repetindo comigo mesmo:

- Michelle... Michelle... Essa garota vai longe !

Pois é meus amigos... o mundo dá muitas voltas, os 
anos passam e todos os dias temos surpresas boas.  
A Michelle foi longe mesmo como eu havia previsto. Sim, 
meus amigos, estou falando de Michelle Bolsonaro. Só 
posso afirmar com tudo isso que assisti há tantos anos, 
que essa moça não está lá sem motivo.

Se vocês não acreditam em meu relato, só posso repetir 
as palavras de Gonçalves Dias no poema “Y Juca Pirama”. 
Ao perceber que a história do velho índio sobre as proezas 
de seu filho parecia inverossímil, chamou a atenção de 
todos os garotos que formavam uma roda, toda sentada 
ao seu redor e afirmou, levantando o dedo indicador:

- Meninos... Eu vi !

PORQUE 
PRECISAMOS DE 
CONTABILIDADE ?

As associações e Fundações sem fins lucrativos 
são consideradas pessoas jurídicas, portadoras 
de CNPJ e um dos fatores que as diferenciam das 
empresas é a prova de que não buscam lucrar, nem 
distribuir seu patrimônio aos associados (dirigen-

tes). Por conta disso as associações precisam que contadores 
registrem em livros diários, toda movimentação financeira e de 
suas atividades.

• Artigo 9º. e 14º. do Código Tributário Nacional – artigos 1179 
e 1180 do Código Civil Brasileiro.

Se uma associação ou fundação, não tiver o livro diário con-
tábil com registros de suas atividades, que represente fidedig-
namente sua vida poderá sofrer a despersonalização da pessoa 
jurídica.

• artigo 50 do código civil e Lei 13.105/15.
Neste caso os dirigentes poderão responder com os seus 

bens pessoais, inclusive contas bancárias; 
Agora que já mencionamos as obrigações legais que são 

produzidas obrigatoriamente por um contador, envolvendo a 
transparência e prestação de contas, vamos falar das obrigações 
fiscais que toda entidade sem fins lucrativos tem de cumprir, mas 
nem sempre tem conhecimento dessa imposição legal. 

Somos consultados diariamente por associações e funda-
ções, altamente endividadas por conta de não terem cumprido 
com as obrigações fiscais, seja por falta de contador ou de 
certificado digital ou conhecimento dessa necessidade ou tudo 
isso junto. As penalidades a que estão sujeitas vão desde o 
cancelamento do CNPJ até a execução judicial por conta das 
multas aplicadas a quem não tenha cumprido com a entrega 
dessas obrigações, que não são poucas, entre as quais temos: 
DCTF, GFIP, EFD, RAIS, e-Social. Todas as entidades do tercei-
ro setor são obrigadas a entregar tudo isso, quer estejam em 
atividade ou não.

Por fim, uma vantagem extra do relacionamento mais próximo 
da contabilidade pode ser vista na montagem de projetos sociais 
com maior sustentabilidade, transparência e eficiência. 
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E N S A I O

Tauan Cunha Araripe Alves
3 anos

Síndrome de Down

Um cromossomo a 
mais não me define, 

apenas aumenta a 
minha capacidade de 

transmitir o amor.  
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