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PONTO DE VISTA E APRENDIZADO !

N

a vida, tudo que passamos de bom ou de ruim é aprendizado para o

futuro. Não estamos no mundo a passeio. Pelo menos não foi para isso
que viemos, podem ter certeza !

Parar, reclamar, blasfemar, criticar, choramingar... é tão fácil encarar as

mazelas da vida pelo lado negativo que é até bom ficarmos atentos para

não cair nessa energia. Às vezes, até por mais que tenhamos esse entendimento é difícil

e acabamos reclamando vez ou outra. Isso nos faz mal e faz mal para quem nos escuta.

Por mais que o dia a dia se mostre difícil, principalmente no mundo dos negócios,
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ainda mais num país que passa pelo que o Brasil vem passando nos últimos tempos,
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temos que manter a positividade, o otimismo e a cabeça erguida perante as dificuldades.
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tiramos aprendizado e experiência para a vida. Sei que é fácil falar e difícil vive-las, mas

Se tivermos discernimento, vamos ver que são com elas, com essas “dificuldades”, que
tudo na vida é “ponto de vista”, tudo é “aprendizado”.
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“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; O otimista vê oportunidade em

cada dificuldade”... quem disse isso foi Winston Churchill.

Para quem não conhece, Churchill nasceu em 1874 no Reino Unido. Quando criança
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era um péssimo aluno na escola, só que adulto, recebeu o Nobel de Literatura. Ele tinha

dificuldade de fala, mesmo assim, foi jornalista e político. Aos 26 anos já foi eleito para

Distribuição
José Faustino

o parlamento britânico. Chegou a ser ministro de finanças. Como secretário do interior,
em 1910, e no comando operacional da polícia inglesa, cometeu atos desastrosos e
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desumanos. Mas criticava veementemente o nazismo alemão. Churchill foi um dos
maiores primeiros ministros britânicos da história. Ou seja, em toda a sua vida e por

consequência, do Reino Unido, ele aplicou o que pregava sobre o otimismo e o pessi-
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mismo. Tudo na vida é um “ponto de vista”. O copo com água pela metade pode estar
“meio cheio” ou “meio vazio”.

Portanto amigos, vamos parar de reclamar e vamos passar a acreditar no Brasil e em

nós. Independente de quem esteja à frente do governo, vamos apoiar ! Vamos parar de
dar ouvidos às notícias plantadas que só visam “minar” nossas ideias e nossos ideais.
Parem de dar força ao sensacionalismo barato daqueles que querem a anarquia e a

incerteza política no Brasil. Quanto mais nos deixamos levar pelos boatos e pelas notí-
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cias que depreciam as ações do presidente da república e seus ministros, por exemplo,

repito: independente de quem eles sejam... mais nós mesmos atrasamos a locomotiva
chamada Brasil. Pensem nisso !

Vejam quanto tempo nós já perdemos este ano... já se foram 6 meses de 2019 minha

gente e onde nós chegamos ? O que andou o Brasil ? A quem interessa isso ? Para

quem é bom um país parado, estagnado, mergulhado em fofocas e disse me disse ?
Para o povo, para mim, para você eu tenho CERTEZA que não é.

Então, vamos fazer a nossa parte, com otimismo e sem dar ouvidos a tudo isso ?

Vamos tirar de todas essas dificuldades, grandes oportunidades para nossas vidas e
nossos negócios ? É fácil... é só ficar atentos e reclamar menos !

Vamos passar por tudo isso. O tempo e nossas atitudes são o

melhor remédio.

Até a próxima !

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor

“...As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus.”
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MARA SERVAN PACCHIONI
A COMANDANTE DE UMA DAS MAIS TRADICIONAIS INDÚSTRIAS
DE CADEIRAS DE RODAS DO PAÍS CONTA SOBRE A
SUA TRAJETÓRIA E A DA JAGUARIBE

C

asada, sem filhos, a diretora da Jaguaribe é formada
em psicologia, com mestrado em psicanálise. Fez
estágio, nessa época, em algumas instituições e
daí nasceu sua paixão pelo segmento da pessoa
com deficiência. Atualmente ela cursa MBA em
gestão empresarial.
Mara Servan inicia, nesta edição da Revista
Reação, uma série de entrevistas exclusivas que a
publicação está realizando com os líderes das principais indústrias de cadeiras de rodas brasileiras.
Uma homenagem à esse segmento da Tecnologia
Assistiva que cresceu e evoluiu tanto nos últimos 15 anos. Vamos conhecer um pouco
mais sobre a Jaguaribe e Mara Servan:
Revista Reação - como e quando a Jaguaribe iniciou suas atividades ?
Mara Servan - A Jaguaribe
teve início há quase 40 anos,
quando a Baxmann, que já tinha
know how na fabricação de cadeiras de rodas desde 1947,
fez a sua aquisição. É uma
trajetória linda, de muita
pesquisa e comprometimento. Hoje a empresa é
a maior indústria de cadeiras
de rodas da América do Sul, com uma
grande variedade de produtos, desde
os populares até os mais específicos
e sofisticados.
RR – A Jaguaribe foi a única empresa que administrou ? Qual sua
trajetória de vida e empresária desse setor de Tecnologia Assistiva ?
MS - Antes da Jaguaribe eu atuava profissionalmente no mercado
imobiliário. Iniciei na Jaguaribe há
mais de 30 anos. No início, meu
trabalho era gerenciar as vendas da
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empresa e em pouco tempo estávamos com
as duas marcas – Baxmann e Jaguaribe –
atreladas e com maior consistência, e no
momento certo, nos fundimos e somos hoje
a Jaguaribe, conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente. Conheço todos os
estados deste País e a maioria das cidades,
visitei pessoalmente cada cliente. Foi um trabalho duro, mas que valeu cada passo. Hoje,
colhemos os frutos desse esforço, tendo um
mercado consolidado.
RR - Quais os motivos que a levaram trabalhar tão intensamente nesse
mercado ?
MS - Em um primeiro momento foi a paixão pelo setor e pelo produto cadeira de
rodas, quando percebi as possibilidades de
melhoria no equipamento para tornar a vida
das pessoas com dificuldade de locomoção
mais fácil, mais prazerosa, mais confortável,
mais adequada. Então percebi que era um
caminho sem volta. A empresa acreditou no
meu trabalho e juntos estamos trilhando esse
caminho de sucesso.
RR - Quando e onde teve início as atividades da empresa e qual a sua filosofia ?
MS - Sempre estivemos em São Paulo. A
Jaguaribe está prestes a fazer 40 anos. Nosso objetivo é promover ao usuário de cadeira
de rodas qualidade de vida com conforto,
segurança e praticidade, através de uma
grande variedade de produtos e atendendo
as mais variadas necessidades. A empresa
visa sempre a reintegração do homem na
sociedade, desde o público jovem ao idoso.
A Jaguaribe possui o Selo de Certificação
ISO 9001:2000.
RR - Atualmente onde fica a fábrica?
Possui lojas e escritórios ? Onde ficam ?
MS - Nossa planta tem aproximadamente
10.000 m² e fica bem próxima à capital paulista, na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP.
O nosso escritório está localizado na cidade
de São Paulo/SP, na zona oeste, no bairro da
Lapa. Não temos comercialização direta ao
consumidor, somente através dos nossos

revendedores em todo o Brasil. Temos uma
participação comercial bastante completa.

provavelmente o mais importante de nossa
linha. Importamos e exportamos.

RR – Quais as famílias de produtos produzidos pela empresa ?
MS – Hoje fabricamos Andadores, Cadeira de Rodas em Aço e em Alumínio, Cadeiras de Banho, Cadeiras Infantis e Especiais,
Cadeira de Rodas Motorizadas, Muletas e
Bengalas. Nosso produto de maior destaque é a cadeira de rodas modelo Stand Up,

RR - A senhora esteve na coordenação do grupo de estudos em cadeiras de
rodas do CB 26 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Como foi
sua experiência enquanto esteve à frente
deste trabalho ?
MS – O CB 26 é muito complexo e enorme. Coordenei o grupo de estudos em ca-

deiras de rodas por 18 anos. No início foi
muito difícil, pois não tínhamos uma equipe com muitos integrantes, os recursos
eram pequenos, mas com o passar dos
anos outros fabricantes e instituições passaram a se interessar. Infelizmente nosso
papel é apenas a tradução das normas
internacionais, mas acredito que vamos
caminhar para ter voz em alterações que
são necessárias à nossa realidade. O Brasil tem um excelente trabalho na área de
reabilitação e merece essa participação
internacional mais ativa.
RR - Qual sua opinião sobre o sistema de compras do SUS e do governo ?
Ele precisa de mudanças ? Em que precisa mudar e como mudar ?
MS - Essa é uma pergunta que sempre
me fazem. Não que seja perfeito, mas na
minha opinião tem muita coisa boa sendo
feita nessa área pelo governo.
RR – Atualmente, quais as maiores
dificuldades enfrentadas por uma indústria de cadeiras de rodas no Brasil ?
MS - Na área pública precisamos de
reajustes anuais das tabelas de preços
pagos pelos produtos. No setor privado,
precisamos que o País volte a crescer.
RR - Como avalia a economia e o
futuro do Brasil neste segmento de Tecnologia Assistiva ?
MS - Acredito muito nas pessoas e
no modelo.
RR - Quais os planos da Jaguaribe
para o futuro, lançamentos etc ?
MS - Temos algumas surpresas
para este ano e no próximo ano,
principalmente.
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RR - Qual a sua avaliação sobre a evolução das cadeiras de rodas no Brasil ?
MS - O Brasil fábrica boas cadeiras de
rodas, mas investimentos em tecnologia são
fundamentais para melhorar ainda mais essa
performance.
RR - O que falta para o Brasil
melhorar ?
MS - Precisamos voltar a crescer e é
necessário que seja a passos mais largos.

Representante exclusiva no Brasil

Nossa visão. Empoderando pessoas.
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COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

RELENDO O CONCEITO DE INCLUSÃO
AFIRMADO NA C.D.P.D. EM 2006
PARTE 2
V - FALTA DE ESCLARECIMENTO
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (CDPD), entre outras qualidades,
apresenta um primoroso detalhamento de conceitos, sistemas, processos, medidas e exemplos.
Entretanto, ela deixou sem esclarecimento alguns
pontos muito importantes, o que propicia entendimentos equivocados por parte das pessoas que
utilizam o texto para fundamentar suas opiniões.
Um desses pontos está no Artigo 1, quando menciona a palavra impedimentos. Faltou esclarecer,
por exemplo, que o conceito se refere a “problemas
de função (ou estrutura) do corpo”. E mais:
• “Os impedimentos de estrutura do corpo podem envolver uma anomalia, defeito, perda ou
outro desvio significativo”... e... “não são o mesmo
que patologia subjacente, mas são manifestações
daquela patologia”.
• “Os impedimentos podem ser temporários
ou permanentes; progressivos, regressivos ou
estáticos; intermitentes ou contínuos”.
Estes e outros esclarecimentos constam no
documento International Classification of Functioning, Disability and Health [publicado em 2001,
5 anos antes da CDPD], equivocadamente traduzido como Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE, 2003) (grifo meu).
Outro ponto está na citação das naturezas do
impedimento, usando a expressão “de natureza física, mental, intelectual ou sensorial” (grifos
meus).
[A] É necessário esclarecermos que o impedimento de natureza intelectual se refere ao
déficit cognitivo, principal fator da deficiência
intelectual. Por outro lado, a natureza mental
do impedimento faz parte do quadro da saúde
mental (incluindo os transtornos mentais, geradores das deficiências psicossociais) A inserção
do tema saúde mental (daí a palavra “mental”
no Artigo 1 da CDPD), representa uma histórica

vitória da luta de pessoas com deficiência psicossocial,
familiares, amigos, usuários e trabalhadores da saúde
mental, provedores de serviços de reabilitação física ou
profissional, pesquisadores, ativistas do movimento de
vida independente e demais pessoas em várias partes
do mundo (SASSAKI, 2010; SASSAKI, 2011a: SASSAKI,
2011b). Exemplos de expressões ambíguas: (1) “distúrwvs intelectuais e/ou mentais” [Quem escreveu esta
expressão acha que o termo “distúrbio intelectual” seria
diferente ou sinônimo de “distúrbio mental”?]. (2) “pessoa
com deficiência mental ou intelectual” [Por que alguém
usaria esta expressão achando que o termo “deficiência
intelectual” seria sinônimo de “deficiência mental”? Ou
para ele uma “pessoa com deficiência mental” seria diferente da “pessoa com deficiência intelectual”?].
Proponho que a palavra “mental”, que consta no Artigo
1, seja substituída oficialmente por “psicossocial”, que diversos países já utilizavam antes da CDPD. Assim, além de
darmos visibilidade à categoria deficiência psicossocial,
evitaríamos a confusão com o adjetivo “mental” (muito utilizado no termo “deficiência mental” durante várias décadas
antes de ser substituído por “deficiência intelectual”).
[B] O termo natureza sensorial é ambíguo: leitores
familiarizados com os jargões utilizados no campo da
deficiência sabem que esse termo se refere apenas aos
sentidos da visão e da audição. Mas, etimologicamente,
ele abrange também o tato, o paladar e o olfato – o que
complicaria o entendimento sobre quais são os tipos de
deficiência cobertos pela CDPD. Por que não dizer especificamente “visual” e “auditiva”, substituindo “sensorial”?
[C] Faltou explicitar, no Artigo 1, o impedimento de
natureza múltipla, que é a presença simultânea de duas
ou até cinco naturezas na mesma pessoa.
[D] Faltou acrescentar a categoria surdocegueira,
que não pode ser entendida como um tipo de “deficiência múltipla”.
VI - ERRO DE TERMINOLOGIA
Todo o texto da CDPD deixa implícito que há diferença
conceitual entre os termos autonomia e independência,
pois que eles não são sinônimos um do outro.

Exemplos:
[Preâmbulo: n] “autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade de fazer as próprias escolhas”.
[Artigo 3: a] “a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência
das pessoas”.
[Artigo 16: 4] “autonomia da pessoa”.
[Artigo 19] “vida independente” (...) com a mesma
liberdade de escolha que as demais pessoas”.
[Artigo 25: d] “autonomia (...) das pessoas com deficiência”.
[Artigo 26: 1] “o máximo de autonomia” (neste caso, o
texto original em inglês diz “the maximum independence”
e o espanhol diz “la máxima independencia”, quando o
correto é “the maximum autonomy”, como está no original
em francês: “le maximum d’autonomie”).
Porém, o Artigo 20 (intitulado Mobilidade Pessoal)
diz: “Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para
assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade
pessoal com a máxima independência possível”. Neste
caso, o termo correto é “autonomia” no lugar de “independência”. Resumindo, independência é a faculdade
de tomar decisões e fazer escolhas, enquanto autonomia
é a capacidade de domínio no ambiente físico (perante
coisas) e social (perante pessoas) para executar, parcial
ou totalmente, movimentos com o próprio corpo.
Há algumas pessoas com deficiência física que têm
mobilidade reduzida e há pessoas idosas, gestantes,
lactantes, adultas carregando criança de colo, as quas
podem ter (temporária ou permanentemente) mobilidade
reduzida, sem necessariamente ter uma deficiência ao
mesmo tempo (Decreto 5.296/2004, art. 5º, §1º, inc. II;
Lei 13.146/2015, art. 3º, inc. IX).
VII – CONTRADIÇÃO ENTRE OS CONCEITOES
O Preâmbulo da CDPD, no parágrafo “e”, diz:
e. Reconhecendo que a deficiência é um conceito
em evolução e que a deficiência resulta da interação
entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às
atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas; (grifos meus).
Ora, em outras palavras, essa afirmação estaria dizendo
que, por exemplo, “a deficiência deixaria de existir: (a) se
essas barreiras forem eliminadas ou (b) se as pessoas com
deficiência não entrarem em interação com as barreiras existentes na sociedade”, o que constituiria um conceito, no mínimo, equivocado e fruto do modelo médico da deficiência.
Proponho, então, que o parágrafo “e” do Preâmbulo
tenha a seguinte redação:
e. Reconhecendo que a deficiência e o impedimento
são conceitos em evolução e que as barreiras atitudinais

e ambientais impedem a plena e efetiva participação
das pessoas com deficiência na sociedade em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas;
Por sua vez, o Artigo 1 diz que “[os impedimentos], em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua [das
pessoas com deficiência] participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas”. Repetindo, “os impedimentos podem obstruir
a plena participação”. Ora, atualmente, entendemos que
não são os impedimentos (presentes na pessoa com
deficiência) que podem obstruir a participação dessa
pessoa na sociedade.
Em sentido positivo, a remoção das barreiras existentes na sociedade abre espaços (daí a expressão “em
igualdade de oportunidades”) para a participação plena,
seguindo o modelo social da deficiência. A deficiência
continuará existindo na pessoa, mesmo após a eliminação
das barreiras da sociedade; a pessoa com deficiência não
deixará de ter essa deficiência, mas, com as barreiras
ambientais eliminadas, esta pessoa - para participar plenamente da vida da sociedade - não terá de enfrentar a
incapacidade, a dificuldade e a impossibilidade impostas
pelas barreiras porventura existentes.
Essa ideia do Artigo 1 - de que “[os impedimentos],
em interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua [das pessoas com deficiência] participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas” - é dos tempos do paradigma da
integração, que segue o modelo médico da deficiência
já superado, e essa ideia é inaceitável em plena era do
paradigma da inclusão.
Portanto, proponho que o segundo parágrafo do Artigo
1 da CDPD seja substituído pela seguinte redação:
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, psicossocial,
intelectual, visual, auditiva, múltipla ou outra, e cuja plena
e efetiva participação social em igualdade de condições
com as demais pessoas possa ser obstruída por diversas
barreiras construídas, naturais e atitudinais existentes na
sociedade.
Finalmente, acrescento que a Portaria Conjunta MDS/
INSS n. 1, de 24/5/2011, estabelece que serão considerados
pela perícia médica como “impedimentos de longo prazo”
aqueles que perdurarem por, no mínimo, dois anos”.
Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social em
educação, trabalho, terminologia
e outros temas de pessoas com
deficiência.
E-mail: romeusassaki@gmail.com
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Tudo o que você e sua família
precisam para comprar o seu
carro 0km com isenção de impostos,
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para pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida em um só lugar!
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ASSOCIAÇÕES

APPD
ATUANDO NO VALE DO PARAÍBA NA ORIENTAÇÃO
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES

L

ocalizada em São José dos Campos,
interior de São Paulo, mais precisamente no Vale do Paraíba, a APPD – Associação das Pessoas com Deficiência de
São José dos Campos foi fundada em
março de 2006, através de uma ação liderada por
Maria Claudete da Silveira Rabelo de Moura
em conjunto com um grupo de pessoas que
buscavam atingir os mesmos ideais. Desde sua
fundação, a missão da entidade é trabalhar junto
à sociedade para melhorar a qualidade de vida das
Pessoas Com Deficiência daquela região do Estado.
O foco da Associação é localizar, orientar e inserir
na sociedade as pessoas com deficiências, oferecendo amparo para aquelas que têm mais dificuldades.
“Com isso, o compromisso é levar o máximo de
informações possível, pois vemos o crescimento
continuo de pessoas adquirindo algum tipo deficiência, seja ela temporária ou definitiva, decorrente
de acidentes, principalmente entre jovens; e a luta
de muitos em sua inclusão social”, afirma um
dos voluntários.
A APPD é presidida por Luiz Carlos Lucas
Barbosa. Em setembro de 2007 ao fazer um
mergulho atingiu um banco de areia e sofreu uma
lesão medular, tornando-se
tetraplégico. Após o acidente e
a constatação de seu quadro de
saúde diz que se deparou com
a triste realidade, percebendo
as dificuldades das PcD e seus
familiares em conseguir um tratamento adequado de reabilitação
e, principalmente, ter acesso integral a saúde.
Além de seu serviço voluntário
como presidente da APPD, atua
como palestrante e trabalha em
busca de parceiros e colaboradores com intuito de ampliar os
atendimentos da entidade.
Uma das referências da APPD
é o atendimento na residência
das pessoas. “É um diferencial
que colabora tanto na deficiência
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www.appd.org.br
adquirida quanto na deficiência congênita. Nestas
situações o grupo familiar não está preparado para
esta abdicação, mudança o cotidiano. Tal situação
exige cuidados 24 hs e em algumas situações o cuidador chega anular seu convívio social, profissional em
alguns casos seu cuidado pessoal. Ressalte-se que
tal esforço é totalmente recompensado ao contemplar a evolução deste ente querido. Diante deste fato
a Equipe Multiprofissional composta por Assistente
Social, Fisioterapeuta, Psicólogo e Advogado estão
capacitados para este momento tão delicado, com a

Missão de Localizar, Orientar e Inserir as pessoas com deficiências
e seus familiares na sociedade”, afirma Luiz Carlos.
Outro projeto que é referência no Vale do Paraíba é o Artesão
da Inclusão “que tem como objetivo capacitar e comercializar
produtos, com a finalidade de introduzir uma fonte de renda alternativa a família das PcD sem atrapalhar o convívio diário e os
cuidados para com seus entes queridos, visando o convívio social
a terapia ocupacional e desenvolvimento humano”, comenta o
presidente da APPD.
Pesquisas comprovam que a renda per capita das famílias de
Pessoas com Deficiência é em média 50 % a 70 % menor que as
demais famílias que pertencem ao mesmo grupo social na região.
Para o presidente da Associação, “isso ocorre porque na maioria das vezes algum membro da família deixa de exercer sua vida
profissional ou reduzir sua jornada de trabalho, para dedicar aos
cuidados pessoais da outra pessoa”.
Já o projeto Oficina Inclusiva Mão
na Roda, tem a finalidade de dar
suporte às famílias que necessitam

de amparo e, muitas
vezes não possuem
condições de manter
ou adquirir um equipamento funcional e
adequado.
Para os dirigentes
da APPD é fundamental garantir a locomoção, o acesso à cadeira de rodas, muletas,
andadores e bengalas,
“pois são aparelhos
primários e fundamentais que auxiliam as Pessoas com Deficiência, definitiva ou temporária, em suas atividades diárias e como tal,
precisam de manutenção por se tratar da extensão do seu corpo.
É nesse momento que a APPD passa a agir”, afirma Luiz Carlos.
A entidade faz a personalização dos equipamentos, principalmente pensando na criança e no adolescente. “Sabemos o quanto
é difícil viver numa cadeira de rodas. Ao personalizar, criamos um
ambiente agradável, elevando a autoestima do usuário”, finaliza
Luiz Carlos.
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P O R VA L M I R S O U Z A

TURISMO RELIGIOSO X
ACESSIBILIDADE

Mas por que isso ocorre em pleno Século XXI ?

acomodações e adeque todas as áreas comuns,
como recepção, restaurante, áreas de lazer etc.
Mas isso é suficiente para garantir uma experiência inclusiva ?
A resposta é NÃO !
A maioria desses destinos possuem edificações antigas, templos, igrejas, prédios históricos
normalmente tombados.
Outro tipo de destino bem explorado são os
‘caminhos’, como o caminho de Santiago de
Compostela e Caminho da Fé, alguns desses
roteiros de turismo religioso.
Esses destinos são compostos por rotas,
hotéis, pousadas, templos, igrejas e pontos de
apoio. Mas a maioria deles não possui adequação para cadeirantes, cegos ou pessoas com mobilidade reduzida.
Essas rotas normalmente representam a principal fonte de
rendas de diversas famílias e normalmente estão localizadas em
regiões rurais e rústicas.
No Brasil temos diversos desses destinos
Em agosto deste ano vou acompanhar uma equipe liderada por
um expert e pioneiro desse tipo de turismo: Thiago Fadel. Ele irá
liderar uma equipe de 10 pessoas que irão auxiliar uma cadeirante
em uma handbike que percorrerá o Caminho da Fé, que parte de
Águas da Prata/SP até Aparecida/SP.

A resposta é muito simples ! As pessoas com diversidade
funcional - PCD e mobilidade reduzida não são vistas como
consumidores. A iniciativa privada e o poder público não adequa
ou concebe seus projetos respeitando o desenho universal e no
caso do Brasil, as normas de acessibilidade da ABNT.
Caminhos e destinos religiosos movimentam bilhões de dólares
por ano no mundo todo.
Recentemente o Brasil regulamentou o artigo 45 da LBI – Lei
Brasileira de Inclusão. Se determina que a rede hoteleira cumpra
as normas de acessibilidade e disponibilize de 5 a 10 % de suas

Jucemar Rodrigues de Souza, outro especialista nesse tipo de
turismo já levou mais 200 pessoas por essas trilhas e estradas
de terra e também realiza os Caminhos da Prece, do Frei Galvão
e dos Anjos.
O Caminho da Fé representará uma enorme oportunidade
de apresentar para a sociedade - de uma forma geral, o quão
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D

urante todo o ano, milhares de
pessoas visitam destinos religiosos por diversos países em
todo mundo. Provação, devotismo, superação ou simplesmente
turismo, mas o ponto comum da maioria desses
destinos é a falta de acessibilidade e inclusão.
Isso mostra uma enorme contradição, pois,
quando falamos de superação e de desafios,
sempre vem à mente uma cadeira de rodas,
muletas, bengalas etc.
Não estou defendendo que o patrimônio histórico ou as tradições - muitas vezes milenares
- não devem ser preservados, mas até quando
continuaremos segregando ‘pessoas’ em detrimento a inclusão ? Até onde vai o ‘direito de ir e vir’ proposto pela
ONU na Convenção dos Direitos Humanos de 1948 e reforçado
pela nossa Carta Magna e Constituição de 1988 ?
A OMS – Organização Mundial de Saúde estima que até o
ano de 2030 mais da metade da população adulta mundial será
composta por idosos. O avanço da medicina tem proporcionado
cada vez mais longevidade, mas será essa população quem mais
vai querer conhecer o mundo e usufruir desse turismo. Trabalhar
anos até se aposentar e, depois, ser privado desses direitos é
uma enorme contradição !

tudo e
todos
Startup
Weekend
São Paulo
Acessibilidade
Photo by Steve Boxall/Zero Gravity Corporation

12 a 14 de julho de 2019
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 limitaçãof 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
Ingresso: acesse o site/app Sympla.com.br e a opção
Startup Weekend Acessibilidade

ACESSIBILIDADE
Selo Biomob de Acessibilização

importante é acessibilidade no processo
de inclusão e quanto a diversidade é capaz de enriquecer, processos, culturas e
quebrar o paradigma de que as ‘diferenças’
são incapacitantes.
Durante todo o percurso iremos catalogar
os locais acessíveis e entregaremos nossa
cartilha de Acessibilização - patrocinada pelo
Instituto Nissan - aos demais estabelecimentos, sugerindo como adequar os espaços
públicos.
A cada ano conquistamos um pequeno
passo em benefício de uma sociedade mais
inclusiva.
Detectar esses gargalos dos diversos setores é a melhor forma de colocar luz a um tema
tão relevante e que é tratado como ‘sujeira
para debaixo do tapete’.
A economia depende da diversidade e
desprezar 45 milhões de pessoas no Brasil e
1 trilhão de pessoas no mundo é um grande
equívoco.

Valmir Souza

é Consultor de
Acessibilidade e
Inclusão e COO da
BioMob – Soluções
Inovadoras para
Acessibilidade
E-mail:
valmir@biomob.org
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A Biomob – Soluções Inovadoras para Acessibilidade realiza
desde 2018 a campanha Brasil Acessível patrocinada pelo
Instituto Nissan.
O objetivo da campanha é enaltecer as práticas inclusivas e
premiar as empresas que cumprem as normas de acessibilidade previstas pela
ABNT. As informações dos estabelecimentos ficam disponíveis no aplicativo
gratuitamente para o usuário e permite a colaboração dos próprios usuários que
podem indicar locais, enviarem fotos e comentários. Em 2018 essa campanha
foi ampliada e dividida em categorias:
- Hotelaria
- Cultura
- Saúde e Bem-estar
- Comer e Beber
- Transporte Público
- Serviços
- Eventos
- Varejo
- Empresa Inclusiva
Na categoria HOTELARIA foram contemplados os hotéis Intercity –
Pindamonhangaba/SP e Tryp - Ribeirão Preto/SP.
Já na categoria SERVIÇOS a Bontur Bondinhos Aéreos de Aparecida/SP
conquistaram o selo BioMob de Acessibilização.
Na categoria EVENTOS a Onda BGF – Praia Acessível foi o destaque. O
evento que acontece em Bertioga/SP, litoral paulista, reúne centenas de pessoas
e foi responsável por uma transformação no comércio da região.
Qualquer empresa pode se qualificar para receber o selo. Dentre outros, os
itens avaliados são: calçada, entrada principal, área de circulação, mobiliário
adaptado, banheiro acessível, Recursos audiovisuais, sinalização etc.

AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE DE OLIVEIRA

FOI MAL...

E

sse texto é um relato de uma mãe, no
caso eu, que se sente de mãos atadas
por, mesmo tendo condições de pagar,
não conseguir proporcionar ao seu filho
atividades nas quais ele poderia desenvolver seu potencial. Muito triste viver numa cidade (Rio de
Janeiro/RJ), num país, onde os autistas são esquecidos,
onde não existam políticas públicas, onde temos que nos
transformar em terapeutas à força, onde nos sentimos
desamparados... Onde existem autistas algemados, sem
tratamento, esperando a morte.
O que precisam que eu faça para que ele continue
aqui ? Esse foi o conselho de uma amiga, no dia anterior
à reunião com a coordenadora do curso que meu filho
frequentava numa Universidade conceituada do Rio.
Mas não adiantou. Nem tive a chance de perguntar.
Meu filho foi expulso no dia 16/06/2019, sem motivo
aparente, convidado a se retirar de um curso de inclusão
! Inventaram algumas desculpas, como: “não estamos
preparados”... mas, como assim ? Vocês se propuseram
a administrar um curso de inclusão, há 3 anos, mas não
estão preparados para lidar com autistas ? E por que não
informaram isso em dezembro de 2018 ? Ah, por que
vocês não sabiam como era ? Poxa, mas meu filho não é
nenhum ET. Ele faz personal há 3 anos com a Tatiana, que
nunca tinha visto um autista na frente dela e já está quase
correndo na esteira. E, ainda, para piorar, tentaram acusar meu filho de “passar a mão” numa mediadora, uma
universitária de design, que
ao meu ver, não está preparada para lidar com “especiais” porque, se estivesse, iria saber que eles não
têm malícia, pelo menos o
meu filho não sabe nem o
que é uma vagina ou muito
menos como se faz sexo.
Perguntei à coordenadora
se tinha alguma testemunha, já que o “ocorrido”
teria acontecido quando
a Regina, que trabalha na
minha casa e ficava com
ele durante todo o curso,
tinha saído para ir ao banheiro e o professor não
me respondeu. É a velha
história que se renova: a
VÍTIMA, um rapaz autista
de 19 anos, que nem sabe
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escrever seu nome, vira o agressor. Como no caso da mulher
agredida que a culpa, na maioria das vezes, recai sobre ela !
Em dois meses que ele frequentou o curso, foi uma avalanche
de erros. Tentei, tentei de verdade. Gabriel estava fora da escola
há 9 anos, justamente para resguardá-lo dessas situações de
exclusão e preconceito. Não por parte dos alunos e das famílias, mas sempre pela ESCOLA, pela direção, coordenação e
outros ‘ãos’!
Quando recebi o folder da propaganda do curso, em dezembro de 2018, fiquei feliz e animada com a possibilidade de que
o meu moleque, de 19 anos, autista, pudesse ingressar nessa
universidade, conviver com jovens da sua idade, aprender com
eles, não ficar ocioso em casa, enfim, proporcioná-lo crescer,
aprender e ensinar também.
Liguei para o número que constava para informações, fiz todas as perguntas, falei do meu filho, falei tudo e me responderam
que o curso era para o Gabriel, que ele poderia frequentá-lo e
que, para que o curso acontecesse, precisaria de outros alunos.
Postei o folder em vários grupos de zap e do Facebook, fiz
muita propaganda e no dia da entrevista, no final de fevereiro,
estávamos lá, meu filho, eu e o pai. Além do meu filho, haviam
mais dois alunos. Ao fim da entrevista, a coordenadora falou
que iria entrar em contato com os aprovados. EPA ! Peraí ! Não
tinham me falado que a entrevista tinha caráter eliminatório. Tive
a nítida certeza que aquela fala era para o meu filho.
E como infelizmente já sei como a banda toca, perguntei à
professora porque o meu filho não seria aceito no curso. Ela
disse que iria se reunir com os outros professores e avaliar. Uns
dias depois, recebi o telefonema de um professor que ele poderia
frequentar as aulas, por um mês, como experiência e era para
eu não efetuar a matrícula. Tudo bem! Passado esse período,
recebi a cobrança e a notícia que meu filho poderia se matricular !
Logo depois, a coordenação determinou que ele não poderia
assistir às aulas de uma determinada professora, às terças das
13h às 15h e outra aula, às quintas-feiras, das 15h às 17h, onde
eu nem cheguei a conhecer a professora. As aulas do curso são
às 3ª, 4ª e 5ª-feiras, das 13h às 15h. No início de maio, fui levá-lo
à Universidade. Que ambiente lindo ! Que jovens lindos ! Meu
filho chegava e já ia comprar o kitkat (chocolate). Estava todo
orgulhoso que estudava lá, sem mesmo ter noção do que era
uma universidade. Os funcionários falavam com ele, sorriam, os
alunos tinham aquele olhar de empatia, de carinho, um ambiente
de inclusão fora do curso ele estava feliz.
Quando chegamos à sala, às 15h, a professora estava cortando uma maçã e os alunos num canto, conversando. Ela não
nos cumprimentou. Ficamos invisíveis ! Gabriel esperou por 40
minutos, parado, em pé. A aula que ele poderia assistir era para
começar às 15h ! A ordem para ele não assistir a aula, era porque
ele comia as frutas antes da hora ! Poxa, professor não é para
ensinar ? Não é um curso ? Ele não é o aluno ? Ele não estava

ali para aprender ? Ensina,
que o moleque aprende !
Passados os 40 minutos,
saí da sala e liguei para um
professor. Ele disse para eu
conversar com a professora. Tentei. Perguntei por que
meu filho não poderia assistir
à aula dela, falei que além da
Regina, eu também ficaria na
sala com ele. Ela foi ríspida,
falou que não, que ela não
queria, não sabia lidar com
ele, não podia, NÃO para tudo. Esse monte de NÃO, despertou
minha ira. Peraí, eu não estou pagando ? Meu dinheiro é diferente
dos outros ? Por que você não cumprimentou meu filho ? Por que
você não o trata com educação e respeito ? Pronto ! Motivo dado
para ele ser expulso uma semana depois do curso. Ah, mas eles vão
devolver o que eu paguei... Mas, eles vão devolver as lágrimas que
escorrem do meu rosto quando eu escrevo esse texto ? Eles vão
devolver as expectativas que eu criei ? Eles vão devolver o sorriso
do meu filho entrando na universidade ? Vocês são os donos de
lá ? Determinam quem pode frequentar seu curso ? Vocês fazem
uma seleção no grau da deficiência dos alunos ?
Até agora não sei o que eu vou falar quando ele olhar para
mim e perguntar. Me diz ? Falo o quê ? Olha, coordenadora,

meu filho estava feliz, graças a Deus, ele não compreende olhares e
cochichos. Ele está, além disso, e, no curto período, aprendeu até
gírias com os outros meninos do curso. Ontem eu, arrasada, deitei
com ele e ouvi repetindo em alto e bom som: FOI MAL !
Olha, Gabriel, FOI MAL também ! FOI MAL você viver no mundo que o curso de inclusão é na verdade, de exclusão. FOI MAL
também você ter sido expulso de terapias e outros cursos, por ser
grande e forte, mas não fazer mal a ninguém. FOI MAL, meu filho,
você pode tanto ! Basta alguém querer ensiná-lo. FOI MAL, coordenadora e professores do curso, vocês perderam a oportunidade de
conviver com o meu moleque, o rapaz mais lindo que eu conheço !
Vocês poderiam se tornar pessoas melhores como eu me tornei. FOI
MAL, alunos do curso, vocês ficaram privados da companhia de um
ser humano maravilhoso, puro, inocente, que tem a voz mais linda
do mundo e que canta sempre ! FOI MAL, Gabriel. Fico te devendo
oportunidades, universidades, crescimentos, inclusão, estudo, empatia. FOI MAL !

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

ACONTECENDO

ESTÁ CHEGANDO A MOBILITY
VALE 2019 !
PELA PRIMEIRA VEZ O VALE DO PARAÍBA RECEBE EDIÇÃO DA
MOSTRA DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO QUE JÁ
É SUCESSO EM VÁRIAS REGIÕES DO PAÍS

S

organizador do evento.

ão José dos Campos/SP receberá nos

“Foram escolhidas Ri-

mas do Vale, região central da cidade

dos Campos, pela sua

do Paraíba, a segunda edição de 2019

e potencial socioeconô-

dias 12, 13 e 14 de julho, no Clube Ther-

beirão Preto e São José

que é considerada a capital do Vale

densidade populacional

da Mobility & Show, que já aconteceu este ano em

mico”, afirma Rosso. Ele

Ribeirão Preto/SP em maio.

conta ainda que, no caso de São José dos Campos/SP

que tem como mostra principal sua edição da capital

dos donos da Reatech que a cidade busca, com ele,

de costume, será em setembro, no Campo de Marte,

não tinha dado certo. “Agora, com o apoio da APPD

A Mobility & Show, além de São Paulo/SP, já acon-

José dos Campos, do Luiz Carlos – presidente, do

Essa é a primeira vez que a região recebe o evento,

é um namoro antigo. Desde quando Rosso era um

paulista, onde já ocorre há 5 anos e este ano, como

realizar um evento do tipo na região, mas até então

na zona norte da cidade de São Paulo/SP.

- Associação das Pessoas com Deficiência de São

teceu por duas vezes no Rio de Janeiro/RJ, uma
vez em Recife/PE e Belo Horizonte/MG, e este

meu grande amigo de longa data: Natanael e
sua esposa Claudete, da Sônia do Clube

ano também fará sua estreia em Goiânia/GO

de Ciclismo, do próprio Thermas do Vale

mos uma experiência diferente, saindo das

empresas que tem a pessoa com defi-

do Estado de SP”, comenta Rodrigo Rosso,

conseguindo transformar esse sonho

no final de novembro. “Em 2019 procura-

capitais e levando a Mobility para o interior

e das concessionárias de automóveis e

ciência como foco na região, estamos

www.appd.org.br
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coordenado pela Biomob – vão proporcionar atividades durante

em realidade”, enfatiza o organizador do evento, lembrando que todos os 3 dias de evento, juntamente com o radcross, atividade
acaba de fechar uma parceria também com a Rádio Ótima FM

radical realizada com os equipamentos e equipe da Kit Livre,

Há exemplo das outras edições pelo Brasil, a MOBILITY VALE

Uma das principais atrações das Mobility é o Test-Drive, numa

para divulgação do evento.

empresa sediada na cidade.

vai contar com a exposição de automóveis, cadeiras de rodas, super pista, com mais de 30 carros adaptados de vários modelos
adaptações, equipamentos de tecnologia assistiva como o OrCam

– óculos que faz com que cegos consigam ler livros e reconheçam

e marcas diferentes.

“A MOBILITY VALE é um evento para toda a família, para visitar,

rostos – e muita prestação de serviço, com os despachantes e passar o dia, participar das atividades, comer bem, realizar boas
empresas de isenção atendendo gratuitamente o público visitante,

compras, ver novidades, fazer atividade física, assistir a bons

tirando suas dúvidas sobre a isenção de impostos na compra do show e enriquecer o seu conhecimento... estamos esperando um

carro 0km, bem como também, autoescolas e muito mais. Além público de 3 a 5 mil pessoas para essa primeira edição em São
disso, uma quadra poliesportiva, palco de shows e auditório – José dos Campos”, encerra Rosso.

DIREITO

NOVA LEGISLAÇÃO OBRIGA PLANOS
DE SAÚDE A CUSTEAR EQUOTERAPIA
A PARTIR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2019 AS OPERADORAS
DE PLANOS DE SAÚDE TERÃO QUE CUSTEAR TRATAMENTOS
TERAPÊUTICOS DE EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O

método terapêutico é reconhecido

pelo Conselho Federal de Medici-

na e tem benefícios comprovados

para reabilitação até em casos
mais severos. A obrigatoriedade

está prevista na Lei Federal Nº 13.830/2019 que
foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de

maio. A legislação prevê que a terapia com cavalo

em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde,
educação e equitação voltada ao desenvolvimento
biopsicossocial da PcD será exercida por uma equi-

pe multiprofissional, formada por médico, médico

veterinário, psicólogo, fisioterapeuta e da equitação. Também podem compor a equipe – desde que
tenham curso específico na área de equoterapia

– pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e professores de educação física. Também

há exigência no acompanhamento das atividades
desenvolvidas pelo conveniado, por meio de um

registro periódico, sistemático e individualizado
das informações em prontuário.

Para o Senador Flávio Arns, do

Paraná, autor da proposta: “a in-

teração com o cavalo e o ato de
montar desenvolvem novas for-

mas de socialização, autoconfian-

ça e autoestima. De acordo com o

projeto, a prática passa a ser condi-

cionada a um parecer favorável, com

avaliação médica, psicológica e fisioterápica”.
Em entrevista, a advogada Diana Serpe,

especializada na defesa de pessoas com
Transtorno do Espectro Autista e outras defi-

ciências, disse: “a equoterapia é reconhecida

pelo CFM. E agora está regulamentada por lei

federal. Portanto, sempre que houver uma indica-

ção médica, a cobertura pelo plano de saúde será

obrigatória. A lei efetivamente entrará em vigor em
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10 de novembro, data a partir da qual os planos de
saúde não poderão mais negar este tipo de atendi-

mento. Até lá, há uma brecha de tempo, em que pode
dificultar esse atendimento para este fim”.

“O movimento tridimensional – para frente, para

trás e para os lados – é transferido do cavalo para
a criança e algumas fazem referência à sensação de
caminhar e de liberdade. Quando uma criança que
não anda está em cima do cavalo, o cérebro dela

interpreta aquele movimento como uma caminhada.
E essa criança passa a adquirir força muscular na

perna, que ela não exercita porque não fica em pé”,

diz em entrevista Fernanda Racolto Mendes, fisioterapeuta da Associação Equoterapia de Santos,
no litoral paulista.

No Rio Grande do Norte, justiça obriga
plano de saúde a custear tratamento

e obriga a indenizar família por
danos morais

Os pais de uma criança porta-

dora de paralisia cerebral consegui-

ram uma decisão judicial que obriga

o plano de saúde a arcar com todas as

despesas médicas, de medicamentos, tratamentos,
próteses, equipamento e qualquer exigência neces-

Crédito: Fotos/Divulgação

sária, que envolva a viabilização da equo-

A empresa terá que cumprir a decisão,

va, de Tangará/RN, em decisão proferida

a antecipação da tutela na sentença retira

terapia. O juiz Michel Mascarenhas da Silno início de maio deste ano, antecipou

ainda os efeitos da tutela para ordenar
que a plano de saúde, imediatamente, no

prazo de 10 dias corridos, contado da ci-

ainda que seja apresentado Recurso, pois
a possibilidade de efeito suspensivo da
Apelação, salvo se concedido pelo relator
no Tribunal de Justiça.

O Magistrado ainda condenou o plano

ência da Sentença, e independentemente

de saúde a pagar em favor da autora, o

obrigação imposta, às suas expensas,

morais, sobre a qual incidirão juros de

do trânsito em julgado, cumpra com a

sob pena de multa e medidas coercitivas.

valor de R$ 6 mil reais, a título de danos
mora e correção monetária.

Segurança para a sua empresa
na hora de adaptar ambientes,
contratar e integrar pessoas
com deﬁciência.
Conheça os benefícios de contratar
a consultoria BIOMOB, especializada
em orientar empresas e prefeituras
em questões de acessibilidade.

Foto: peoplecreations para freepik

O projeto “Vila Maria um Caso de Amor”, criado
pela Escola de Samba Unidos de Vila Maria,
na capital paulista, oferece gratuitamente a
Equoterapia.

EMPREGABILIDADE

Promovemos a ligação entre empresas
e pessoas com deﬁciência, para o
preenchimento das vagas de emprego.
Informamos sobre as normas legais em
vigor para empregar proﬁssionais com
essas características.
Utilizamos a metodologia
de coaching para facilitar a integração
do proﬁssional com a empresa
e vice-versa.

ACESSIBILIDADE

Assessoramos a adaptação
dos ambientes existentes
e a criação de novos
projetos de acordo com as
leis e normas arquitetônicas
de acessibilidade.
Fazemos a avaliação
ergonômica dos espaços
de trabalho de acordo
com os proﬁssionais que
irão utilizá-los.

GARANTA A SEGURANÇA DA SUA EMPRESA EM TODAS AS QUESTÕES DE ACESSIBILIDADE
/biomobguia

@biomobguia

/biomobguia www.biomob.org

Biomob
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ORCAM MY EYE
DISPOSITIVO FACILITA INCLUSÃO DE PESSOA COM
DEFICIÊNCIA VISUAL NA VIDA SOCIAL E PROFISSIONAL

I

nédito no mundo todo, OrCam MyEye, agora

ouvido do usuário. “Além de servir para pessoas

nomia a pessoas cegas e com baixa visão.

também produz resultados extraordinários em pes-

também no Brasil, proporciona mais autoNo Brasil, segundo dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,

De acordo com ele, o dispositivo lê livros, revistas,

jornais, cardápios, documentos, placas de ruas, tex-

acesso mais restrito à educação, à cultura e ao

de produtos, letreiros de lojas, placas indicativas e

mercado de trabalho. “Cerca de 80 % do que faze-

mos no nosso dia a dia é relacionado com leitura”,
afirma Doron Sadka, diretor da Mais Autonomia,
empresa que tem como missão trazer ao Brasil

o que existe de mais avançado no mundo para

pessoas com deficiência.

Entre as soluções que a empresa trouxe ao Brasil

está à inovação tecnológica vestível mais avan-

çada do mundo: o OrCam MyEye, dispositivo de

inteligência e visão artificial que proporciona mais
autonomia e mais independência a pessoas cegas
ou com baixa visão.

O dispositivo consiste em uma câmera inteli-

tos no celular, tablets e computadores, embalagens

muito mais. “Ele lê textos e números off line, o que

significa dizer que mesmo num lugar sem acesso
algum a internet, ele desempenha perfeitamente

sua função e com sigilo que, muitas vezes, ao estarmos on line, não temos. Além disso, ele consegue

identificar cores e tonalidades, reconhecer pessoas
e gêneros, rostos, informar a data e a hora com o

simples gesto de girar o pulso, cédulas de dinheiro
(reais, Euro e Dólar) e identificar produtos pelo código

de barras. E tudo isso em três idiomas”, explica o
empresário. No Brasil está programado para português, inglês e espanhol.

O dispositivo repercute a leitura com voz feminina

gente intuitiva - do tamanho de um dedo, pesando

ou masculina, de acordo com a preferência do usu-

lê a informação disponível de forma prática, fácil

por humanos. “Pode-se programar a velocidade, que

apenas 22,5g - acoplada à armação de óculos que
e instantânea em qualquer superfície de perto ou

de longe e a reproduz em áudio discretamente no
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soas com dislexia ou déficit de leitura”, afirma Sadka.

são mais de 6,5 milhões de pessoas (sendo 582

mil cegas e 6 milhões com baixa visão) e que tem
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com deficiência visual, a tecnologia OrCam MyEye

ário, de forma agradável e semelhante à leitura feita
vai de 100 a 250 palavras por minuto. É possível cadastrar o nome de até 150 rostos para identificação

personalizada e também 200 embalagens

Já Marina Guimarães,

para identificação de produtos. O dispo-

funcionária do Tribunal de

mais de 2,5 milhões pré cadastrados”,

sociação Fernanda Bian-

sitivo também lê código de barras. São
acrescenta Doron Sadka.

Isso permite a inserção de pessoas

com deficiência visual em funções até

hoje inimagináveis. Uma pessoa cega

com deficiência visual, dislexia ou
dificuldade de leitura à cultura,

Justiça e bailarina da As-

à educação, à vida social e ao

chini – Ballet de Cegos,

Sadka.

explica que só damos valor

a algo quando não o temos

mercado de trabalho”, revela
De acordo com o empresário,

o mundo literalmente se abre a este

ou o perdemos. “Com o OrCam MyEye

público, por meio do acesso a qualquer

um livro. Não consigo descrever com pa-

pacitar e ter consequentemente mais

É algo fantástico. Feliz demais ! Isso é

de trabalho. “Isto é uma das formas mais

“Na gestão pública, a prefeitura de

cutivo. Até pessoas analfabetas podem

pude, pela primeira vez na vida, folhear

livro, fazendo com que ele possa se ca-

lavras a sensação de alegria e gratidão.

autonomia, principalmente no mercado

inclusão !”.

importantes de inclusão”, finaliza o exe-

cadastrada, ele saberá o nome da pessoa

São Paulo, que estima ter mais de um

se beneficiar com o uso do OrCam nas

pelo dispositivo”, informa Sadka.

sual na cidade, adquiriu os dispositivos,

pode, por exemplo, com o uso do Or-

Cam, trabalhar como recepcionista de
uma empresa. “O dispositivo irá revelar a
ele quantas pessoas estão à sua frente, se

são homens, mulheres, meninos, meninas
ou crianças e, caso a pessoa já esteja

por meio da identificação do rosto, feita
“Sempre tive o sonho de sentar

em um metrô e abrir meu livro ou
revista para ler como qualquer
um. Hoje, como usuária do
OrCam, posso fazer isso com

grande felicidade”, relata à psi-

cóloga e coach Jucilene Braga.

milhão de pessoas com deficiência vi-

no ano de 2018, para todas as 54

bibliotecas do município, que
contam com acervo de 5 milhões de títulos, num gigan-

tesco exemplo de programa

de inclusão que visa demo-

cratizar o acesso de pessoas

bibliotecas públicas, por exemplo.
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GUILHERME CHEDIDE: MUDANÇA DE VIDA !
O estudante de administração de empresa, Guilherme
Chedide, de 21 anos, nasceu
com deficiência visual. Porém,
desde a infância tem interesse
e facilidade para lidar com tecnologias, principalmente aquelas
que podem ajudá-lo a alcançar
seus sonhos. Ele conta, nessa
entrevista que concedeu à Revista Reação, como foi o seu
primeiro encontro com OrCam
MyEye e as mudanças extraordinárias que aconteceram em sua
vida a partir daquele momento.
Revista Reação: Como aconteceu
o seu primeiro contato com o OrCam
MyEye ?
Guilherme Chedide: Foi por meio de
um evento voltado para oftalmologistas
na SIMASP. A Mais Autonomia estava lá.
Tenho uma oftalmologista na família, uma
amiga muito querida que, inclusive, foi
quem descobriu minha deficiência visual
há 21 anos, quando nasci. Ela iria participar do evento por tratar de temas relacionados à sua área de atuação. Visitei o
evento também, fui até lá com esse intuito:
conhecer o OrCam MyEye. Foi paixão à
primeira vista. Gostei muito e percebi que
o dispositivo me abriria possibilidades,
seja na faculdade ou na vida de forma
geral. Tive então o ímpeto de conversar
com a equipe da Mais Autonomia para
fazermos um projeto que levasse o dispositivo para a FECAP, onde estudo. Eu
já tinha um trabalho voltado para tecnologia, nas possibilidades que oferece, e,
principalmente, em encurtar as distâncias.
RR: Qual a sensação ao usar o equipamento pela primeira vez ?
GC: Tive uma sensação muito boa,
pois era algo extremamente novo para
mim. Desde pequeno tenho contato com a
tecnologia, ela sempre fez parte da minha
vida. O OrCam me surpreendeu por ser
algo totalmente diferente do que eu já conhecia e que me daria outros referenciais.
É uma tecnologia assistiva, vestível, que
vem para ajudar as pessoas com defici-
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porque vi como as pessoas se
mobilizaram para realizar um
desejo meu. Conheci o Rafael
no dia do jogo, mostrei a ele o
dispositivo. Foi uma honra para
mim ! Aconteceu tudo no tempo certo. Infelizmente, no início
desse ano o Rafael faleceu, o
que me entristeceu bastante.

ência visual principalmente. As funções
específicas como leitura, gravação de
rosto, reconhecimento de cores e pessoas, identificação de cédulas de dinheiro,
possibilitam, por meio da tecnologia, dar
essas funções a quem não consegue ver.
O que mais me encantou foi à forma com
que o equipamento agrega às tecnologias
que já temos.
RR: Qual foi o seu primeiro desejo ao
saber que poderia ler qualquer coisa a
partir daquela momento ?
GC: Essa história começa mais ou
menos um ano antes de eu conhecer o
OrCam. Teve o acidente de avião com o
time da Chapecoense e o jornalista Rafael Henzel, que sobreviveu ao acidente,
escreveu um livro chamado: “Viva como
se estivesse de partida”. Eu nutria uma
admiração por ele. Escutei algumas narrações dele, inclusive com partidas da
Chape. Fiquei muito interessado em ler
o livro, mas esse foi um desejo que ficou
guardado. Na época em que comecei a
usar o OrCam, esse desejo retornou. Sou
torcedor do São Paulo FC, estou sempre
no Morumbi. Iria acontecer uma partida
entre a Chapecoense e o meu time e eu
iria ao jogo. Aí me veio à ideia de acordar
esse sonho e ler o livro. Eu pensei: “Se
estarei no Morumbi, e o Rafael Henzel vai
estar também para fazer a narração do
jogo, por que não tentar algo mais ousado
e conhecê-lo ?” Deu super certo ! Publiquei no Facebook e deu uma repercussão
muito boa ! Claro que consegui com a
ajuda de muita gente ! Foi um privilégio,

RR: Como o equipamento
ajuda você nos estudos ? Melhorou o seu desempenho ?
Como você percebeu isso ?
GC: O equipamento me ajuda
muito com a leitura de textos. Ajudou-me
muito com a leitura de livros. Eu estudo
administração. Trabalhamos muito com
estudo de casos de empresários de sucesso aqui no Brasil e temos avaliações
voltadas para isso. Em provas de matérias
mais discursivas, o OrCam ajuda muito.
RR: Conte como o dispositivo ajudou você abrir novos horizontes na vida
profissional.
GC: As pessoas com deficiência visual buscam atuar no trabalho de forma
proativa. Por falta de acessibilidade, não
conseguimos fazer o trabalho usando um
sistema convencional de computador.
O computador precisa ter software de voz,
o sistema precisa ser compatível. O OrCam
vem para dar essa solução. A gente fez um
trabalho em parceria com a FECAP, fiz o
meio de campo entre a empresa e a faculdade. Então, fui o responsável pela FECAP
adquirir o dispositivo, um para mim, porque
era um teste, um investimento. Para mim
foi bom porque conseguimos que a FECAP
se destacasse e com imagem valorizada
frente a outras universidades na questão
da acessibilidade. O Brasil é um país deficitário em acessibilidade, estamos apenas
começando. Porém, a Mais Autonomia e
a FECAP, abriram portas para que conseguíssemos elaborar um projeto juntos. Hoje
eu participo de outro projeto, voltado para
a acessibilidade e inclusão na instituição.
O Orcam MyEye precisa estar dentro das
instituições e empresas, o equipamento é
o meio para se atingir os fins.

SABE AQUELE ÓCULOS ISRAELENSE
QUE TODOS ESTÃO COMENTANDO ?

AQUELE DISPOSITIVO QUE FAZ COM QUE
PESSOAS CEGAS OU COM BAIXA VISÃO
E ATÉ COM DISLEXIA POSSAM LER,
RECONHECER ROSTOS, DINHEIRO,
PLACAS DE RUA, CORES E MUITO MAIS ?

Eu tenho essa
NOVIDADE
para Você !!!
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Go

Fácil de Usar
Fácil de Comprar
Fácil de Pagar
FALE COMIGO.
MARQUE UMA
DEMONSTRAÇÃO.

Autonomia, Liberdade,
Qualidade de Vida e
Empo deramento !

RONILSON SILVA

(11) 99373-2044
ronilson@maisautonomia.com.br (62) 98477-0152

EDUCAÇÃO

COLÉGIO ELO E A SOCIEDADE:
A ESCOLA E A INCLUSÃO

A

Escola Elo, antes conhecida como

participem efetivamente desta, independentemente

uma cooperativa de pais que bus-

de, dar ferramentas que equiparem todos de modo

Escola Livre Opção, surgiu como

cavam boa educação aos filhos com
preço justo e hoje ocupa o título da

2ª melhor escola do Vale do Paraíba, segundo o

ENEM. A instituição fica na Vila Bethânia, em São
José dos Campos/SP. Oferece instalações amplas

com cerca de 5 mil m², aulas dinâmicas e experienciais divididas em 30 aulas semanais. É a primeira

escola da região com 100 % de energia renovável.
Para a diretora pedagógica Telma Camargo:

“pensamos na escola como o primeiro grande
grupo social em que a maioria dos indivíduos

é inserida, torna-se claro compreender a im-

portância dela no ato de incluir. Incluir significa,

neste caso, que todos os membros da sociedade
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de suas particularidades. É respeitando a diversidaa terem as mesmas oportunidades. Primeiramente

a equipe escolar precisa ter o verdadeiro olhar para

o outro, a habilidade de percebê-lo, detectar suas
características, mesmo quando não evidentes, e en-

tão captando o ser humano por trás das diferenças,

recebê-lo de modo acolhedor. Junto com esse olhar é
preciso capacitar toda a equipe escolar, pedagógica,
administrativa e operacional, através não só da sele-

ção de profissionais que já tenham formação prévia,
mas também através do investimento na formação

continuada. É imprescindível ressaltar que as estra-

tégias traçadas devem ser revistas continuamente

e adaptadas a cada caso, que assim como todo o
planejamento pedagógico é dinâmico e nunca deve

A instituição tem como compromisso com os pais, corpo

discente e docente e funcionários, oferecer uma educação neo-humanista fundamentada nas relações pessoais e interpesso-

ais, nos valores como o respeito, afeto, conquista da autonomia
e o desenvolvimento intelectual que tornará o aluno apto para
avançar sempre na sua aprendizagem.

Telma Camargo afirma que: “a inclusão pedagógica muito

avançou, mas ainda tem muito a caminhar. O objetivo é preparar
o sujeito para a vida fora da escola, tornando-se autônomo e
funcional, por isso, mais do que ensinar conteúdos, ensinamos

a relacionar-se. A Elo Educacional fundamentada nessas afir-

mações, desenvolve a inclusão com seriedade e respeito aos
seus alunos. Na última festa junina, os alunos com necessidade

especiais devido à mobilidade, participaram de forma plena
e feliz. As professoras valorizaram a coreografia e o espaço,

permitindo assim a verdadeira inclusão. Essa ação se repete
em outros eventos, como por exemplo, no Sarau, onde todos
se apresentam, sempre incluídos no contexto apresentado. Nas

aulas de Educação Física, as aulas também são realizadas de
acordo com o grupo e com a inserção do aluno na rotina das

aulas. Sempre acreditamos no potencial do aluno, promovendo
se dar por fechado. Feito isso, é estabelecido um conjunto de
estratégias que permitam a inclusão do sujeito, lembrando que

ele pode ser um aluno, mas também pode ser um funcionário
ou familiar de aluno”.

O crescimento notório da escola levou à mudança de instala-

ções cada vez maiores, o que não afastou o comprometimento

o seu crescimento de acordo com o que ele pode alcançar. Nem
mais e nem menos, somente o aluno que faz parte do mundo

como você e eu, como todos nós. A inclusão não é um ato de

amor, nem assistencialista, mas a postura correta que todo educador deve assumir, pois a educação é meio de transformação
de vidas e o educador é agente dessa transformação”.

com o modelo didático implantado, que ainda permanece intac-

to, ressaltando que o Colégio foi a primeira escola do estado
a adotar o Sistema Ari de Sá que une vivência, valores éticos
e respeito aos direitos humanos.

Segundo a Telma: “quebrar tabus é necessário, fugir da

estereotipia e deixar de fechar os olhos para aquilo que muitas

vezes não é considerado inclusão. O cadeirante, o portador
de espectro autista, mas também o aluno obeso que não se
sente bem entre os colegas, o muito magrinho e fraquinho que

nunca é escolhido para jogar futebol, o aluno extremamente
disperso, mas que não apresenta laudo e muitas vezes é tido

como desinteressado ou indisciplinado e deixado de lado. Todo

aquele que encontra barreiras que dificultam sua inserção na
sociedade ou comprometem sua aprendizagem, deve ser visto

como alguém que necessita de suporte para ser incluído no

grupo de modo amplo e efetivo. Voltamos aqui à necessidade
do olhar atento e moldado pela formação para livrar-se de

conceitos pré-concebidos. Devemos nos lembrar de que incluir

uma pessoa significa dar a ela condições de dominar o espa-

ço e os materiais com o maior índice de autonomia possível,
ou seja, apresentar prédios com rampas, elevadores, mesas
e cadeiras adaptadas, assim como o banheiro, bebedouros,
canudos, lentes de aumento etc”.

REVISTA REAÇÃO

33

EMPREGABILIDADE

Crédito: Fundação Bunge/Divulgação

FUNDAÇÃO BUNGE DESENVOLVE
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL NO MATO GROSSO

A

Rede de Formação e Inserção de Jovens
Aprendizes e Pessoas com Deficiência
no Mercado de Trabalho de Rondonópolis/MT, iniciativa da Fundação Bunge,
é um grupo formado por representantes
do Poder Público Municipal, Iniciativa Privada, entidades do Terceiro Setor e entidades de formação e
capacitação de Rondonópolis, com o objetivo de promover a inclusão de Pessoas com Deficiência e Jovens
Aprendizes no mercado de trabalho local, por meio
de quatro pilares: Arquitetura da Rede, Qualificação,
Empregabilidade e Sensibilização da comunidade local.
A partir de estudo e diagnóstico, a Fundação Bunge
identificou que o município possuía uma defasagem
entre a oferta de empregos e na capacitação dos candidatos, resultando em uma dificuldade de preencher
adequadamente as vagas disponíveis, causando um
impacto na economia local. A rede foi então lançada
em outubro de 2018 com o objetivo de oferecer qualificação e inserção de jovens aprendizes e pessoas com
deficiência no mercado de trabalho em Rondonópolis/
MT. A iniciativa surgiu da necessidade de solucionar
dois problemas que prejudicam o crescimento econômico e a inclusão social na região: dificuldade para
preencher vagas de emprego disponíveis na região
e o cumprimento de duas leis importantes – Lei da
Aprendizagem, que determina que todas as empresas
de médio e grande porte devem contratar de 5 % a
15 % de jovens entre 14 e 24 anos; e a Lei de Cotas
(PcD) que garante a inclusão no mercado de trabalho
de pessoas com algum tipo de deficiência.
Hoje já são mais de 40 organizações participantes
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focadas em articular os investimentos sociais e empresarias na região e fortalecer políticas públicas para jovens
e pessoas com deficiência.
Desde então, a Rede vem promovendo diversas reuniões de trabalho e estruturando ações que melhorem
o diálogo entre as entidades participantes, de forma a
otimizar os recursos e gerar resultados concretos para
a comunidade.
Em abril deste ano, como parte das ações da Rede,
foi realizada a Semana da Inclusão de Rondonópolis,
com a promoção de diversas atividades internas em empresas, ONGs e entidades da cidade, que promoveram
discussões sobre diversidade. Além disso, foi realizado o
seminário Pessoa com Deficiência e Jovens Aprendizes
no Mercado de Trabalho que contou com cerca de 300
participantes entre empresários, autoridades, representantes de entidades, sindicatos e instituições profissionalizantes, além de líderes comunitários e pessoas
interessadas no tema que discutiram oportunidades e
desafios dos jovens e das pessoas com deficiência que
vivem na cidade hoje em dia.
Nos debates, abertos ao público, estiveram presentes
especialistas em Educação, Psicologia, Direito, Recursos Humanos, Direitos da Infância e Juventude, Políticas
Públicas, além de jovens e pessoas com deficiência
compartilhando os desafios do dia a dia.
Como resultado dos debates, comentários, questionamentos e conclusões promovidos durante a Semana de Inclusão de Rondonópolis/MT foi publicado
o Manifesto da Inclusão – Pela integração de jovens
aprendizes e pessoas com deficiência no mercado de
trabalho de Rondonópolis/MT, documento que direciona
as próximas ações do grupo de empresas e instituições
que se uniram.

EMPREGABILIDADE

Entre os principais compromissos assumidos no Manifesto
das 41 empresas, entidades do terceiro setor, instituições de
formação e capacitação e membros do poder público que já
fazem parte da Rede, estão:
• Promoção da Lei da Aprendizagem, que determina que
as empresas de médio e grande porte devem possuir uma
porcentagem equivalente a 5 % e 15 % de jovens aprendizes
em trabalho, e da Lei de Contratação de Pessoas com Deficiência nas Empresas, que aborda os Planos de Benefícios
da Previdência e dá outras providências à contratação de
pessoas com deficiência;
• Reforçar que o trabalho é um instrumento indispensável
para a construção do bom carácter e do bom desenvolvimento
da autoestima e relações interpessoais, desde que não afete
a integridade física e emocional dos colaboradores e, no caso
dos jovens aprendizes, que não impeça o acesso à educação
regular. Respeitar e ter empatia pelos jovens e pessoas com
deficiência, compreendendo que cada um tem sua forma
particular de realizar atividades do dia a dia;
• Promover ações com objetivo de reter, interessar e engajar os jovens;
• Avaliar jovens aprendizes e pessoas com deficiência
através de capacidades e potenciais profissionais e técnicos
e não pelas dificuldades que outras pessoas enxergam neles;
• Promover conhecimento sobre diversas deficiências
existentes, para que seja feito o encaminhamento correto a
especialistas e para que se tenha o diagnóstico mais rápido,
contribuindo no desenvolvimento individual;
• Reconhecer a importância de tecnologias assistivas para
a inclusão social, considerando a participação das pessoas
com deficiência no processo de construção das tecnologias;
• Reconhecer que para promover a diversidade é preciso ter
cada vez mais pessoas diferentes na equipe, com pensamentos, características, competências, interações, habilidades e
conhecimentos diferentes;
• Ressaltar a importância do Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantia mensal de um salário mínimo para o
idoso com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família;
• Desmistificar o conceito de que a pessoa com deficiência
não quer trabalhar por receber o BPC, posto que apenas 3,2
% das pessoas com deficiência recebem o benefício e que
quando contratados, a lei prevê apenas a sua suspensão
durante o período em que há vínculo empregatício;
• Buscar soluções e alternativas para o problema da
mobilidade no município, questão que exclui e segrega a
população periférica.
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MAIS EFICIENTE

POR SAMARA DEL MONTE

CROSSFIT: UM
TREINO PARA
TODOS

T

odo mundo tem
que mexer o corpo,
fazer atividades físicas. Com a gente
que tem deficiência,
não é diferente !
Uma opção é o Crossfit. Um
programa de treinamento e condicionamento físico surgido nos
Estados Unidos, na década de
1980, pelo treinador Greg Glassman, que vem se tornando bem
popular após a divulgação de vídeos de exercícios na Internet.
O Crossfit foi desenvolvido para melhorar as capacidades
fisiológicas como a resistência respiratória e cardiovascular, a
resistência muscular, a flexibilidade, força, coordenação, potência,
agilidade, equilíbrio e velocidade.
O principal equipamento para a prática do Crossfit é o próprio
corpo, mas também podem ser utilizadas cordas, pesos, caixas,
elásticos, correntes, entre outros que auxiliem na execução de
alguns exercícios.
Os treinos são orientados em três principais princípios: movimentos funcionais (que se assemelham bastante com todos os
movimentos diários); alta intensidade (para o desenvolvimento do
melhor condicionamento físico); e a variação constante (uma rotina
de exercícios diferente todos os dias).
Carlos Magno Freitas, professor de educação física, explica que
pode ou não haver restrições de alguns exercícios dependendo da
pessoa e, se tiver, pode trabalhar em cima disso. Ele é o professor
do Mufid Hauache, que tem espinha bífida e faz musculação e
alguns exercícios respiratórios.
“A decisão de usar esses exercícios foi do meu professor Carlos Magno para que eu consiga alcançar o resultado de melhorar
a minha resistência mais rápido”, conta Mufid que treina já há 1
ano e meio.
Os treinos de Crossfit são os mais populares em academias de
todo o mundo, justamente pela facilidade de adaptação que os
exercícios proporcionam para qualquer pessoa.
Então, “bora” treinar !

Samara Del Monte
é jornalista, idealizadora da Revista
Mais Eficiente, tem paralisia cerebral, é
cadeirante, se comunica com símbolos
bliss e escreve no computador usando
capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com

EVENTO

MOBILITY & SHOW RIBEIRÃO 2019
REUNIU QUASE 3 MIL VISITANTES
EM 3 DIAS DE EVENTO NO
ESTÁDIO DO COMERCIAL FC !!!
EMPODERAMENTO E DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA

A

FORAM TEMAS CENTRAIS DA FEIRA, QUE MARCOU A REGIÃO NO INTERIOR PAULISTA
Mobility & Show Ribeirão 2019, primeira edição da feira realizada
fora das capitais estaduais, realizada entre 24 e 26 de maio, no
Estádio Palma Travassos – Comercial FC, em Ribeirão Preto/SP,
fechou com sucesso sua passagem pela cidade.
O evento proporcionou à população de Ribeirão Preto e região,

discussões sobre a importância da pauta de acessibilidade e mobilidade urbana
no País, além de incluir shows musicais, atividades para todos os presentes e
exposição das mais modernas tecnologias assistivas do mercado, sem falar na
exposição de automóveis com isenção de impostos e o test-drive com veículos
adaptados de várias marcas numa grande pista no entorno do gramado do estádio.
Ao longo dos 3 dias, a Mobility & Show recebeu mais de 2.650 pessoas,
dos mais variados municípios de toda a região e cidade de Ribeirão Preto. O
evento contou também com mais de 250 test-drives realizados com veículos
adaptados para pessoas com deficiência. “O público conferiu, in loco, automóveis adaptados para atender às necessidades das PcD. Mostramos que a
acessibilidade melhorou muito nos últimos anos e que a parcela da população
com deficiência ou mobilidade reduzida tem totais condições de elevar sua
independência e qualidade de vida em toda a região”, afirma Rodrigo Rosso,
realizador da Mobility & Show e presidente da ABRIDEF - Associação Brasileira
da Indústria, Comércio e Serviços da Tecnologia Assistiva.
“A Mobility Ribeirão superou nossas expectativas. Contamos com a presença

de autoridades públicas da região, ilustres
personagens do jornalismo e do esporte
brasileiro, tecnologias modernas para pessoas com deficiência, palestras e discussões sobre inclusão social, educação inclu-
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RELATÓRIO MÉDICO PARA CONDUTORES E NÃO CONDUTORES
EMISSÃO DE LAUDO EXCLUSIVO PARA NÃO CONDUTORES

UNIDADE VILA MARIANA
EXCLUSIVO PARA NÃO CONDUTORES
Rua Dr. Neto de Araújo, 320, conj. 501/502
Vila Mariana - São Paulo/SP
Tel: 11 2384-8469 - WhatsApp: 11 94514-7692
E-mail: vilamariana@clinicasegundageracao.com.br

Títulos
Penta campeão Copa do Brasil
2015/16/17/18/19
Tetra campeão Brasileiro
2015/16/17/18
Tetra campeão Paulista
2015/16/17/18

Tetra campeão torneio Superação
2015/16/17/18
Bi campeão Taça da Cidade
2017/2018
Bi campeão Torneio da Inclusão
2017/2018

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE DEFICIÊNCIA PARA ISENÇÕES FISCAIS
EXAME MÉDICO E PSICOTÉCNICO
PRIMEIRA HABILITAÇÃO
MUDANÇA DE CATEGORIA
EXAME TOXICOLÓGICO
UNIDADE TATUAPÉ

BOM RETIRO

SANTO ANDRÉ

Rua Tijuco Preto, 462 - São Paulo/SP

Rua Salvador Leme, 137 - Bom Retiro - São Paulo/SP

Av. Dr. Cesário Bastos, 579 - Bom Retiro - Santo André/SP

Tel: 2225-1843 | 11 2359-9678

Tel: 3337-0424 | 11 3227-7876

Tel: 2324-0466

WhatsApp: 11 95914-9678

WhatsApp: 11 96922-3374

WhatsApp: 11 94722-4477

E-mail: tijuco@clinicasegundageracao.com.br

E-mail: amenia@clinicasegundageracao.com.br

E-mail: santoandre@clinicasegundageracao.com.br

www.clinicasegundageracao.com.br

EVENTO
siva, empregabilidade, autoestima, dentre
outros temas conexos à pauta para PcD e/
ou mobilidade reduzida. Também sentimos
uma calorosa recepção da população de
Ribeirão Preto e cidades vizinhas”, conta
Rodrigo Rosso, destacando a presença das
montadoras de automóveis e das concessionárias de veículos da região. “Tivemos
a presença da GM, Nissan, Fiat, Renault,
BMW e Toyota apresentando seus modelos e os visitantes puderam experimentar
os modelos na pista de test-drive com os
instrutores especializados. Autoescolas e
despachantes dando orientação gratuita
ao público e clínica médica realizando pré-avaliações foram um dos serviços prestados gratuitamente a todos”, completa.
A mostra contou ainda com adaptadoras
de automóveis apresentando os equipamentos para direção e transporte de PcD.
Mas sem dúvida, a grande atração foi o
óculos da OrCam, tecnologia israelense de
última geração que, com um dispositivo
acoplado à uma armação de óculos, permite a pessoas com deficiências visuais ou
dislexia, consigam ter de volta o prazer de
ler, reconhecer rostos e notas de dinheiro,
entre outras coisas que devolvem a autonomia no dia a dia para cegos.
A abertura oficial e corte da fita vermelha de inauguração da feira, contou com a
presença também do ex-jogador de futebol
Julio Cesar, que atuou pelo Corinthians e
Seleção Brasileira, que também foi jogador
do Comercial de Ribeirão Preto na década
de 1980. Julio Cesar ficou surdo aos 30
anos e hoje é pianista clássico, mesmo sem
ouvir. Com origens familiares na cidade, o
ex-atleta e hoje pianista, embaixador da
Mobility, tocou o Hino Nacional na abertura
do evento, emocionando a todos.
Atividades esportivas e palco de shows
Entre outras atrações, o evento recebeu
equipes de futebol da ONG Sem Fronteiras,
de Ribeirão Preto/SP, que participaram do
1º Torneio ‘Osmar Santos’ de futsal. O ex-narrador esportivo, padrinho da feira, deu
o pontapé inicial do torneio. A Mobility &
Show Ribeirão também contou com a presença de jogadores da seleção brasileira de
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Futsal Down e DI, representantes de várias
associações.
A grande quadra poliesportiva montada ao lado do campo no estádio também
recebeu várias demonstrações de outras
modalidades, como goalball e basquete em
cadeiras de rodas.
No palco montado junto da praça de alimentação com food trucks, artistas com deficiência da região se apresentaram durante
todos os 3 dias de evento. No sábado e no
domingo, o que atraiu muita gente foi a Oficina de Slime, comandada pelo garoto paulista
de 10 anos, especialista na elaboração e
confecção dessa febre entre a garotada de
todo o mundo ultimamente. Gui Slime, fez
várias apresentações e tanto crianças como
adultos, com ou sem deficiência, puderam
aprender na prática a fazer, com a mão na
massa, essa famosa “geleca” que vem conquistando a todos.
Vagas de emprego e auditório de palestras

expositoras. “Pela primeira vez, uma feira na
região ofereceu oportunidades no mercado
de trabalho para pessoas com deficiência”,
afirma o organizador.

Uma outra grande atração foi a partici-

O auditório de palestras também concen-

pação da Catho, com seu sistema de vagas

trou muitos interessados nos temas discu-

de empregos para PcD. A empresa fez o

tidos paralelamente à mostra durante os 3

cadastramento gratuito para mais de 1000

dias. Organizado pela Biomob, tudo discu-

vagas de emprego dos mais variados perfis

tido no auditório gerará um documento que

e cargos em Ribeirão Preto/SP e cidades

será entregue aos candidatos a prefeito de

próximas, disponibilizadas em seu cadas-

todas as cidades da região para as eleições

tro e também disponibilizada por empresas

2020. Outra iniciativa inédita.

SEXUALIDADE

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

AUTOCONHECIMENTO E HIPNOSE

D

iante de tantas crenças limitantes e padrões de
beleza impostos pela nossa sociedade, não é
de se estranhar que seja cada vez mais comum
queixas relativas à insegurança, alterações de
autoestima, autoimagem e até de libido.
Dentre as opções disponíveis, a hipnose surge como uma
excelente alternativa para quem busca autoconhecimento, excelentes resultados e mudanças a curto prazo.
Vale reforçar que não há nada de místico no assunto. A Hipnose é um estado focado de consciência que permite ao indivíduo
relaxar e ter acesso a memórias e emoções armazenadas no
inconsciente.
Ao contrário do que muitos pensam, estar em hipnose não
quer dizer estar inconsciente, a hipnose é um estado natural,
em que o indivíduo como um todo poderá melhorar as suas
qualidades adormecidas.
O uso da hipnose como ferramenta terapêutica é conhecida
como hipnose clínica, através dela o profissional é capaz de
manter uma comunicação direta com a mente subconsciente do
cliente. Desta forma, é possível identificar padrões de comportamentos, pensamentos e sentimentos que estão gerando, por
exemplo, uma alteração na autoestima e a assim ressignificar
episódios que reforçaram essa programação negativa e aliviar
as tensões emocionais atrelada a essa questão.
Os hipnotistas Sayuri Irie e Wender Guidine, desenvolveram
uma nova abordagem para auxiliar no tratamento de questões
inerentes à sexualidade. A hipnose tântrica é uma técnica que
tem como pilares as ferramentas da hipnose e da terapêutica
tântrica para potencializar os tratamentos das disfunções sexuais, muitas vezes, ocasionadas por questões emocionais.
Através da união das duas técnicas é possível tratar a mente, o
corpo e as emoções.
Segundo Sayuri, no caso de queixas relacionadas à sexualidade, além do uso da hipnose tântrica, o coaching de relacionamento e programação neurolinguística também podem ser
usadas para a quebra de crenças limitantes e exploração novas
formas de prazer.
Além dos atendimentos, Sayuri ministra cursos de hipnose
e possui um canal no YouTube chamado Amor Livre, onde,
semanalmente, posta vídeos que abordam amor, autoestima,
sexualidade, hipnose e tantra.
Vale a pena conferir !

Paula Ferrari
é fisioterapeuta, especialista em
reabilitação neurológica. Há 10
anos trabalha com a temática
da sexualidade da pessoa com
deficiência. Modelo fotográfica da
agência Kica de Castro Fotografias.
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MÃE

POR KAROL CORDEIRO

O ENCANTO
DA LITERATURA
INCLUSIVA

S

e o poder de encantar uma criança através de um
livro nos inspira, convida-las a entrar no universo da
diversidade, se torna algo mágico, principalmente
quando vemos esses pequenos grandes leitores, lendo
um livro que tem algum personagem com deficiência.
A Surpresa dessas crianças é tão grande que, mais que um
livro, é como se tivessem decifrado um código, tamanha a alegria
e emoção no desenrolar da narrativa.
Após lerem meu primeiro livro infantil: “Pedroca, o menino que
sabia voar”, muitas crianças aguardavam ansiosas a chegada de
Pedro, meu filho, que possui uma síndrome raríssima, chamada
Aicardi Goutieres, e é personagem dos meus livros infanto-juvenis.
As perguntas eram: como Pedro voava? E como ele respondia
com os olhos, dando uma piscadinha ?
Dentro desse contexto e, vendo o livro como uma ponte para
acessar a imaginação das crianças, vi no olhar delas, entre intrigadas e emocionadas, minha oportunidade, de falar sobre: Empatia,
amizade, diferença, deficiência, e tantos outros assuntos que fazem
parte da formação de jovens, para que cresçam livres de preconceitos e intolerâncias.
Saindo do forno, como um filho muito planejado e amado, lanço
em junho meu novo livro infantil: “Pedro, Pequeno Grande Príncipe”.
Com seu olhar sempre curioso, o livro é um convite de Pedro para
todos viajarem com ele e descobrirem qual é a nossa verdadeira
missão nesse mundo. Que todo mundo pode ser um pouco de Pedro
e Pedro pode ser um pouco do mundo. Nos fala sobre a coragem
de ser quem somos e pergunta: qual o mundo que você merece
viver ? “Pedro, O Pequeno Grande Príncipe” é uma obra que nos
faz enxergar a empatia nos pequenos atos da vida. Fazendo uma
leitura da obra, fazemos uma leitura da vida.
Vejo nesse novo livro, um Pedro crescido e consciente do que
veio fazer na Terra. Um menino que cresce, mas que continua
sorrindo com os olhos e grato por estar vivo a cada segundo. Que
todo mundo que tocar nesse livro possa sentir um amor genuíno
que mora em nossos corações
O último capítulo é um convite para os leitores terminarem o livro,
dizendo de que forma eles imaginam o mundo daqui dez anos e de
que forma seria o mundo ideal para se viver melhor.

Karolina Cordeiro
uma mãe que transforma a experiência

de ter um filho com deficiência em
aprendizado e oportunidade de criar
relações significativas e importantes para
um mundo melhor. O Pedro, meu filho,
tem 12 anos, está no 6º ano do Ensino
Fundamental numa escola Pública Municipal

ARTIGO

POR LUCIENE GOMES

E QUE NINGUÉM
VENHA ME DIZER QUE
É SÓ UMA CADEIRA

H

á alguns anos ganhei
minha primeira cadeira
motorizada. Me lembro
a primeira vez que olhei
pra ela, era roxa. Lembro-me de quando sentei e tive medo
de ligar, de andar na velocidade mínima,
que para mim, parecia que estava a 200
Km/h. Comecei andando dentro de casa
e aos pouquinhos comecei a sair na rua,
quando me dei conta estava dividindo
espaço com carros, motos, caminhões,
perto e bem longe de casa. Entendi que
ela seria a extensão do meu corpo todo.
Passei a ir apenas onde ela coubesse.
Ganhei liberdade, mesmo que o
tempo fosse determinado pelo fim da
bateria ou pelo degrau intransponível. Me senti independente,
autônoma, dona do meu nariz. Nela amei, briguei, sorri e chorei,
vi um mundo às vezes monocromático, outras vezes multicolorido.
Foi nela que me tornei professora, fiz meu mestrado e grande parte
do meu doutorado. Foi nela que quebrei a tíbia e que dancei pela
primeira vez. Nela, minhas filhas de 4 patas aprenderam a passear.
Sentada nela aprendi a sentir prazer em pequenas coisas, como
o vento na cara, a chuva caindo, o frio quase congelante, o sol escaldante. Meu olhar ficou mais atento, mais micro e menos macro.
Juntas envelhecemos e começamos a sentir que o tempo é
implacável, começamos a falhar e por mais que eu tenha cuidado
dela, foi inevitável um conserto aqui, uma remendada ali, o parafuso que caiu, o pneu que teve que trocar, o óleo que começou a
vazar, o motor que queimou, mas deu para arrumar, assim como
a bateria que tive que trocar. Um barulho constante já dava sinais
do enorme cansaço. Posterguei o quanto pude, cuidei mais um
pouquinho, mas infelizmente chegou a hora de deixá-la descansar.
Chegou uma nova cadeira, potente, vibrante, com amortecedores, motores, baterias pulsantes, dessa vez preta fosca, que
eu sei, me levará para mais longe e me dará mais conforto, novas
experiências e vivências, mas as minhas lembranças mais tocantes
e importantes foram vividas na outra, na minha cadeira roxa.

Luciene Gomes
é cadeirante, arquiteta e urbanista.
Doutoranda em Terapia Ocupacional
pela Universidade Federal de são Carlos
(UFSCar) nas áreas de Acessibilidade e
Desenho universal. Docente do SENAC
São Carlos na área de Arquitetura e Design
arquiteturaparatodos@hotmail.com
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MÚSICA E ARTE

P O R C E L I S E M E L O (C E L E L Ê )

“GABRIEL: SIMPÁTICO, AUTISTA E FELIZ
COM A SUA QUERIDA FAMÍLIA”

O

lá, amigos ! Conversei com a
agradável Eliene Santos O. Sagaz, mãe do Gabriel Oliveira Sagaz, que nasceu em São Paulo e
mora em Gravataí, no Rio Grande
do Sul. A mãe percebeu que o filho era especial
quando ainda era pequeno: não olhava nos olhos
e ficava ausente, porém, era um menino sorridente
e feliz.
A música sempre fez parte da vida dele, pois
quando estava grávida Eliene cantava no coral da
empresa, em ambulatórios e hospitais e desde
criança o Gabriel ouvia música em suas brincadeiras, mas só falou a primeira palavra aos 6 anos.
Somente nessa época, foi diagnosticado como
autista moderado.
Atualmente está com 18 anos e parou de estudar no sétimo ano por causa das crises convulsivas.
Os focos dele são o esporte e a música, gosta
do exército e da polícia.
Gabriel teve muito apoio da irmã Larissa, pois a
diferença é de apenas 2 anos e isso ajudou muito
no relacionamento em geral. Aprecia o contato
com as pessoas, mas não consegue conversar,
pois espera que as pessoas façam perguntas para
responder. Porém é simpático, sempre dá um “oi”
para quem passa por ele.
Recentemente perdeu a avó paterna que adorava e não conheceu o avô paterno. Tem muito
carinho pelos avós maternos, é apaixonado pelo
pai e grudado na mãe.
Gabriel gosta de nadar, pedalar, cantar, mas
não fala muito bem, tem ritmo e curte dançar,
adora instrumentos de percussão e bateria.
Uma frustração é ter sido inscrito no projeto
de musicoterapia no Banco do Brasil e ainda não
ter sido chamado. É uma pena, pois a cidade não
tem tradição em música.
Eliene deseja ver o filho engajado em uma atividade que proporcione felicidade e prazer para
ele. Contato: aelienesagaz@gmail.com
O pai do Gabriel, o Antonio Cezar G. Sagaz é
técnico em enfermagem e sempre trabalhou em
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hospitais, já a mãe estudou direito e trabalhava
em um plano de saúde no setor administrativo,
mas foi necessário parar tudo para cuidar do
garoto.
Parabéns, Eliene ! Você faz parte das grandes
e dedicadas mães que dão o melhor para seus
filhos!
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
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Anun

Autismo e Deficiência Visual:

singularidades, inter-relações e sinais de risco para a constituição
psíquica e para o desenvolvimento infantil
- complexidades de um diagnóstico diferencial -

22 e 23 de Outubro de 2018
Das 8h00 às 17h00 - Local: Auditório Laramara
OBJETIVOS:
Conhecer práticas e teorizações diversas acerca do autismo na inter-relação com a deficiência visual;
Propor reflexões acerca da deficiência visual e autismo nas perspectivas do diagnóstico diferencial e de intervenções
possíveis, incluindo a experiência da inclusão social.
PÚBLICO ALVO:
Profissionais e estudantes da educação, saúde e assistência social, familiares e outros interessados.

DIA 22 DE OUTUBRO

DIA 23 DE OUTUBRO

08h30 – 09h00 Recepção e credenciais, café
09h00 – 09h30 Abertura
09h30 – 12h30 Mesa I - “Autismo e deficiência
visual: diagnóstico diferencial/ prevalência e
comorbidades”

08h30 – 12h00 Mesa III - “Cotidiano e
Perspectivas para a autonomia: a pessoa e
seu projeto de vida, a família, a comunidade
e as políticas públicas”
10h30 – 10h45 Café

12h30 – 14h00 Almoço

12h00 – 13h30 Almoço

14h00 – 17h00 Mesa II - “Singularidades do
autismo e da deficiência visual: interações
sociais, subjetividade e comportamentos,
desenvolvimento global e aprendizagens”

13h30 – 16h45 Mesa IV - “Práticas terapêuticas e
pedagógicas/experiências de inclusão”
15h30 – 15h45 Café
16h45 – 17h00 Avaliação e Encerramento

INSCREVA-SE:

S
VAGA S
ADA
LIMIT

www.laramara.org.br

INFORMAÇÕES
eventos@laramara.org.br - tel. 11 3660.6412 / 96375.3355

INVESTIMENTO

Realização

Valor da inscrição: R$ 380,00 (Profissionais)
R$ 200,00 (Estudantes)
R$ 40,00 (Familiares da Laramara)
A cada 5 inscrições, 01 será gratuita.

Anuncio_Curso Autismo_Laramara.indd 1

27/08/18 16:15

SEGURANÇA

P O R R E N ATO C A M P E S T R I N I

ENTRE VISUAL E SEGURANÇA,
ESCOLHA SEMPRE A SEGURANÇA

N

os últimos anos, uma parte do mercado
de veículos tem se mantido aquecido, e
em até certo ponto, é o que tem permitido a máquina girar em tempos de crise.
Esse mercado é o dos veículos
destinados às Pessoas com Deficiência – PcD ou mobilidade reduzida.
O brasileiro descobriu que diante de algumas sequelas de patologias poderia utilizar o direito de adquirir
um veículo com isenção de impostos, algo que reduz o
preço de tabela de forma considerável ou leva à criação
de algumas categorias específicas para esse público.
Atualmente o limite para aquisição de um veículo
dentro do que estabelece o ordenamento é de R$
70.000,00.
Determinado valor, que tem sido objeto de estudos
para ser alterado para cima, pois não mais compreende vários modelos outrora ofertados, leva algumas
montadoras a realizar a retirada de itens de conforto e
segurança para tentar atender ao público PcD.
A Revista 4 Rodas na edição do mês de junho,
elencou todos os modelos disponíveis para o público PcD existentes no Brasil, totalizando 32 modelos.
Diante dessa lista, avaliamos os itens de segurança
que os modelos chamados de “PcD” oferecem e que
vão além dos obrigatórios duplo airbag e freios ABS,
em especial, atentamos para o controle de tração e
estabilidade e mais airbags.
Nossa observação apontou que dos 32 modelos
hoje ofertados para o público PcD, 17 possuem o controle de tração e estabilidade, um número que não
salta aos olhos, mas que pelo menos compreende
mais da metade.
Poucas pessoas dão atenção para a existência do
controle de tração e estabilidade no veículo, mas ele é
um importante item de segurança, à medida que sua
função é corrigir a trajetória do veículo em situações
como um desvio rápido, a perda de aderência, ele
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através de diversos sensores, aciona os freios em cada
roda, para acertar a direção do carro.
O controle de tração é obrigatório para todos os
novos projetos de modelos fabricados a partir de 2020
e para todos os veículos a partir de 2022, conforme
calendário previsto na Resolução número 657/2015 do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
Quanto a oferta de airbags adicionais, além dos obrigatórios para condutor e passageiro, apenas 6 modelos
ofertados possuem 4 ou 6 airbags.
É certo que ninguém adquire um veículo com a intenção de se envolver em um acidente de trânsito, entretanto, dentro das possibilidades de adquirir um veículo
0Km, optar pelo modelo mais seguro possível é uma
escolha adequada.
Muitas pessoas quando vão adquirir um veículo, tem
como hábito escolher pelo visual mais bonito, pelos itens
estéticos que chamam a atenção, mas é importante
que esse apelo visual venha acompanhado de um bom
conteúdo de segurança.
Nossa avaliação recaiu em relação aos veículos destinados ao público PcD pelo fato de que na maioria dos
casos, conforme apurou a Revista 4 Rodas, os pacotes
ofertados são fechados, mas a sugestão de compra para
veículos mais seguros vale para qualquer um que tenha
a intenção de comprar ou trocar de veículo.
Entre um design bonito e um veículo seguro, escolha
sempre o mais seguro, e se caso conseguir unir ambos,
certamente está fazendo uma bela escolha.

Renato Campestrini
é especialista em Trânsito,
Mobilidade e Segurança no
Observatório Nacional de
Segurança Viária
E-mail: onsv@onsv.org.br

I N I C I AT I VA

SKOL TESTA CARRINHO DE COMPRAS QUE
AUXILIA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
NOS SUPERMERCADOS

D

epois de ter possibilitado pessoas com
deficiência auditiva curtirem o Carnaval com mochilas que reproduzem as
batidas da música, a Skol – tradicional
marca de cerveja – quer facilitar a vida
de quem não enxerga quando o assunto é ir aos supermercados.
De acordo com dados do IBGE, existem mais de 6,5
milhões de pessoas com alguma deficiência visual no país
e pensando nisso, a marca procurou pessoas cegas ou
com alguma dificuldade para enxergar para mapear suas
necessidades. Entre as reclamações, uma recorrente foi
de algo simples e cotidiano, ou seja, fazer compras em
um supermercado pode não ser tão fácil quanto deveria.
Nos relatos, as pessoas com deficiência contaram
que, mesmo que a maioria das lojas tenha funcionários
disponíveis para ajudá-los, muitos não têm treinamento
para fazê-lo da forma adequada. A marca passou a
apoiar um projeto que abre a roda da inclusão e dá mais
autonomia às pessoas cegas na ida ao supermercado.
Em um primeiro momento, o carrinho acessível da
SKOL foi testado na cidade de São José/SC, na região
da Grande Florianópolis/SC. Em desenvolvimento há
pelo menos um ano e meio, o projeto foi concebido pela
Paim Comunicação e desenvolvido pela D2G Tecnologia, contando com a ajuda de pessoas com
deficiência visual e da ACIC - Associação
Catarinense de Integração ao Cego.
O mercado dos testes foi todo mapeado previamente pela empresa de tecnologia e conta com vários QR Codes no teto,
que se conectam com o carrinho por meio
de Wi-Fi quando ele dá a partida. Diego
Trindade e Grégory Gusberti, diretores da
D2G, explicam que o robô tem uma plataforma própria e que pode se adaptar às
necessidades dos usuários à medida que
os testes forem acontecendo. O carrinho
também conta com sensores que ajudam
o usuário a interpretar obstáculos
dinâmicos, como gôndolas
extras, lixeiras ou pessoas.
Por meio de uma barra sensível ao toque, o
usuário com deficiência
visual posiciona as mãos

autorizando o carrinho a andar, e, com
um fone de ouvido e
microfone, segue as
instruções da inteligência artificial. Até
o momento, 19 produtos foram cadastrados. Ao chegar à
gôndola solicitada,
há uma escrita em
braile que facilita a confirmação do consumidor cego. Ao
fim das compras, o carrinho se dirige automaticamente
para o caixa preferencial de acessibilidade.
“Sem o suporte de SKOL e da Cervejaria AMBEV,
projetos como esses dificilmente sairiam de uma sala
de universidade ou ganhariam à proporção que podem alcançar. Além disso, a partir deste carrinho
acessível inúmeras outras ferramentas que auxiliam
pessoas com deficiência visual poderão surgir”, disse
Trindade, da D2G.
“Para SKOL, uma coisa só é legal se for igual para
todo mundo. E fazer compras não seria diferente. Como
tudo que envolve SKOL, a marca está abrindo a
roda da inclusão e apoiando uma iniciativa inovadora e democrática que é cara de SKOL e
tentando tornar mais simples a vida das pessoas
com deficiência visual”, diz Maria Fernanda
Albuquerque, diretora de marketing de SKOL.
REVISTA REAÇÃO
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MARCOS MION
QUEM SOMOS NÓS ? UMA FAMÍLIA ABENÇOADA !

A

FONTES: Revista Crescer, Portal R7 e redes sociais

Crédito:GyAlvez

presentador de sucesso na televisão,
ator, diretor, dublador, cineasta, fisiculturista, escritor e empresário. Mion ainda é
blogueiro do Portal R7. Estudou Filosofia
na Universidade de São Paulo (USP) e
cursou Comunicação e Artes do Corpo na Pontifícia
Universidade Católica Paulista (PUC). Já apresentou e
participou de programas como: A Fazenda, Legendários, Bicho do Mato, A Casa e Família Record.
E hoje, mensalmente publica seus artigos na Revista
Crescer.
Sua carreira na TV começou em 1999 no seriado
da Rede Globo com a dupla Sandy e Júnior. Em 2000
foi para a MTV, onde apresentou Supernova e Piores
Clipes do Mundo. Em 2001 fez cinema, no filme “De
Cara Limpa”. Em 2001 foi para a Rede Bandeirantes,
onde apresentou o programa Descontrole.
Também atuou ao lado de Luciano Huck e Angélica,
no filme “Um Show de Verão”.
Casado com a empresária Suzana Gullo desde 2005,
é pai de Romeo, 13 anos, Donatella – Doninha de 10
anos, e Stefano – o Tefo, de 9 anos.
Mion conta que a gravidez de Romeo foi bastante
difícil. Suzana teve uma gestação de risco e Romeo
nasceu prematuro, aos 7 meses e meio. Houve uma
diminuição muito rápida do líquido amniótico, que pro-
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tege o bebê de agressões externas e doenças. O bebê
também teve uma luxação congênita na junção do fêmur
com a bacia, problema comum em crianças que nascem sentadas. Romeu usou aparelhos de correção, foi
operado aos três meses e ficou engessado mais dois,
tendo uma excelente recuperação.
Os pais de Mion, que são médicos, logo no primeiro
dia de vida de Romeo chamavam a atenção para o
garotinho. O bebê nasceu com Transtorno do Espectro
Autista. “Eu não tive um minuto de perder o chão, de
dúvidas, nada... Ele é o meu filho ! Não interessa como,
mas ele me escolheu. Se não fosse por ele, não seria
quem sou hoje. Ele exige que eu seja amor puro, porque não aceita meio amor. Se dou um abraço rápido,
ele questiona se eu não o amo mais. Ele mostrou que,
quando você abraça, você tem que abraçar com totalidade. Não tem essa de ‘me deixa terminar esse trabalho’.
Isso é muito bonito”, conta emocionado o apresentador.
Mion, que se tornou escritor, é conhecido por ser
extrovertido e apresentar programas de TV animados e
agitados. Mas fala com seriedade sobre a decisão de
como dar a notícia do nascimento de Romeo. “Nunca
escondemos que Romeo faz parte do TEA, só não falamos. Eu sabia o que ia acontecer no momento que eu
contasse. Eu sou uma pessoa pública, mas ele não é.
Não sabíamos se as pessoas iam ter preconceito. Mas

queríamos viver a verdade. Decidimos falar. Romeo virou um xodó e
o que surgiu foi uma corrente de amor. Isso só me provou o quanto
ele é um anjo”, comenta o pai.
Ele ainda vai mais além: “qualquer criança que pertence ao espectro, seja qual for a especificação, tem uma luz única, diferente
e seu caminho é ilimitado ! Peço, de coração, para que os pais
nunca parem de acreditar, independente de um rótulo, e estimulem
sempre seus filhos ‘especiais’, pois eles têm muito a nos ensinar.
Eles só precisam de amor e apoio”, afirma Mion.
O pai do Romeo diz que: “ter uma criança com autismo é se
emocionar todos os dias. Pois cada passo dado, cada frase surpreendente que ele manda, tudo vem com um gosto delicioso de
vitória ! Dizem que tudo que vale a pena na vida vem com dedicação
e dificuldade, baseando-se nisso, todas crianças autistas valem a
pena ! Eu e Suzana todos os dias nos cutucamos com alguma
coisa que o Romeo fala, pensa ou faz. Aquela cutucada de
cumplicidade de quem dividiu uma vida de dedicação
e conquista e hoje colhe frutos que foram plantados
no mais puro amor”.
O pai coruja fala com naturalidade sobre
superação. “Sabe quando você ‘ativa’ o amor
e consegue sentir o coração quente enquanto
ele emana uma energia de amor ? Já tentou
fazer isso ? Juro que dá ! Era sentindo isso
que eu o segurava em meus braços e ia
acalmando o nervoso que ele sentia. Perdi a conta de quantas vezes e por quanto
tempo fiz isso. Mas a dedicação de toda
minha família, a minha não aceitação de
uma condição, hoje me da o prazer de ter
meu Romeo assim comigo o dia inteiro ! Fui
parado muitas vezes na rua por pessoas que
passam pelo mesmo e que encontraram no
meu depoimento a força e motivação pra lutar.
E por que tem uma criança ‘especial’ tem que
lutar ? Porque a evolução é possível !”, afirma.
Mion diz que recebe muitas mensagens
pelas redes sociais sobre a teoria de separar seus filhos para atividades individuais.
Comenta que: “Doninha e Tefo, meus dois
menores, nasceram em uma casa onde já
existia uma criança, o Romeo. Durante
alguns anos, já com a família completa,
toda a nossa programação era voltada
para as vontades e os desejos específicos do mais velho. Até que amadurecessem e tivessem discernimento para
reclamar e escolher outra atividade, a
do meio e o caçula iam juntos, felizes
!”, lembra o pai.
Ele diz que foi descobrindo e respeitando a individualidade dos três
que começaram os passeios: “dando a
oportunidade de cada um deles ser filho
único por um momento, com toda a minha
atenção, sem ter de dividir com ninguém
ou ter de aceitar atividades em nome dos
REVISTA REAÇÃO
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irmãos. São nesses momentos, toda semana, que conheço realmente a essência de cada um. Eu recomendo isso”, alerta.
Mion conta que Romeo tem atividade física constante. O filho
já praticou corrida e agora dança. Em 2018 compartilhou um vídeo
pelas redes sociais de uma apresentação do garoto. “Esse vídeo
representa tanta coisa.... tanto AMOR, tanta dedicação, tanta
evolução, tanta.... vitória”, lembra orgulhoso.
O comandante do reality “A Fazenda” da TV Record, mandou um
recado às famílias com filhos com Autismo: “Dançar é dar nossas
conexões mais fortes e o mundo inteiro já sabe disso. Literalmente.
Não gastem tempo procurando cura, quem precisa de cura são
as pessoas que não toleram, não respeitam e não tem compaixão
com os anjos que povoam nosso mundo ! Anjos que chegam com
diversas nomenclaturas, como autismo, down, XFragil, moebius,
rett, aase, entre tantas outras... que Deus abençoe a todos vocês e
vossas famílias com amor incondicional, paciência e poder de dedicação. Romeozão, quanto orgulho de você filho ! De tudo que você
representa para milhares de famílias, você veio com uma missão e
a minha é ser seu porta voz ! Te amo, meu anjo. Daqui até a lua...”.
Pelo Instagram, Mion já publicou que “Autismo não é uma
doença, é uma condição neuro comportamental, isso quer dizer
que pode evoluir ou regredir. E uma parte da evolução depende
de profissionais capacitados, mas a maior parte, os grandes responsáveis, são os próprios pais”.
Mion já precisou também usar as redes sociais contra o preconceito. Ele e sua família viveram momentos constrangedores
no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont. Seu filho não foi

respeitado na fila de embarque por conta de suas necessidades. Imediatamente publicou que teve que discutir com
o funcionário de uma empresa aérea,
para exigir os direitos do filho autista.
Questionou o treinamento dos funcionários e recebeu apoio incondicional
de seus seguidores. “Até meus amigos
mais próximos me perguntam como é
viver com uma criança autista. Romeo
é assim. Quando ele ri é de verdade,
mas quando fica bravo também. Quando chora é porque a lágrima ficou mais forte do que a serenidade,
mas quando fica feliz se tremelica inteiro chacoalhando as mãos
e pulando de uma forma que é impossível disfarçar. Quando ele
ama é por inteiro. E quando não ama, não faz sentido. Quando ele
quer é porque necessita e quando gosta de alguém é com a alma.
Quando a gente dança o mundo inteiro some e não existe nada
mais prazeroso e importante do que o elo formado ali naquele
momento ! Dando sentido à frase: ‘dance como se não tivesse
ninguém olhando’. Seja qual for a forma que você se conecta com
seu filho, faça sempre. No fim do dia verá que, quem precisa muito
mais do que ele dessa conexão, é você !”, garante Mion.
“Romeo é meu cantinho de amor puro. Que sorte a minha. Obrigado Jesus Cristo por ter me escolhido para conhecer da forma
mais intensa, através do meu filho, representar todas as famílias e
o encantador mundo do autismo”, concluiu o apresentador.

DENTRE VÁRIAS MANIFESTAÇÕES DE MION A
ROMEO, UMA DELAS NO FACEBOOK VIRILIZOU
“Deus me deu um presente. Fui um dos

que é bom ele não se encaixar em nenhum

e porque passamos tanto tempo aqui. Essa

escolhidos. Somos muitos, mas ainda uma

diagnostico ? Porque ele pode ser ele ! Com

mudança aconteceu, porque aqui encon-

minoria. Se fossemos a maioria, o mun-

todo seu potencial, seu jeito único, suas

tramos uma especialista que desenvolveu

do seria um lugar com muito mais amor

características, vitórias e limitações, e não

um método com o qual nos identificamos

incondicional e puro, com mais respeito,

o que um especialista determine que ele

muito, que foi essencial para entendermos

paciência e valores. Quem somos nós ?

seja. O diagnostico é a maneira mais eficaz

a situação e para o Romeo ter as melho-

Famílias abençoadas com uma criança

de limitar alguém, de não ver sua beleza e

res condições para firmar suas bases de

“especial”. Sim, nos seus primeiros anos

singularidade.

desenvolvimento. Foi um perfeito comple-

de vida, eu e minha mulher, Suzana, per-

Qualquer criança que pertence ao TEA,

mento ao trabalho dos médicos e todos

cebemos que nosso filho mais velho, Ro-

seja qual for a especificação, tem uma luz

profissionais brasileiros que trabalham com

meo, é uma criança com dificuldades de

única, diferente e seu caminho é ilimitado !

a gente. Assim, hoje em dia, Romeo vive

desenvolvimento. Demorou algum tempo

Peço, de coração, para que os pais nunca

uma vida normal, na escola, nas atividades,

para termos essa certeza porque ele não

parem de acreditar, independente de um

com família e amigos e é amado por todos

se encaixa em nenhum diagnostico e segue

rótulo, e estimulem sempre seus filhos “es-

que o cercam ! Estes, aliás, os grandes sor-

evoluindo e aprendendo no seu ritmo. Todos

peciais”, pois eles tem muito a nos ensinar.

tudos que, como eu e minha família, tem a

os especialistas dizem que ele não é Autista,

Eles só precisam de amor e apoio. Nós,

felicidade de conviver e aprender todos os

não é Asperger, enfim, que ele não é nada

desde seu nascimento, acompanhamos seu

dias com um ser humano tão evoluído. Ele

além de uma criança que se encaixa na

desenvolvimento de perto e buscamos os

é minha maior inspiração como pai, como

sigla NOS - Not Otherwise Specified, que

melhores especialistas no Brasil e fora.

ser humano. Como uma vez ele me disse:

significa “Sem Outras Especificações”, mas

Sempre sou questionado do porque fiz

“Pai, eu sou seu irmão”. Sim filho, você é

que faz parte do Espectro Autista. E por

a segunda base da minha família em Miami

meu irmão de alma... Meu maior orgulho.”
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BRASIL É CAMPEÃO
MUNDIAL DE FUTSAL DOWN !!!

E

sta foi a segunda edição do Campeonato Mundial
de Futsal para atletas com Síndrome de Down. Em
2018, na primeira edição, em Portugal, a Itália levantou a taça.

Contra Portugal, a seleção venceu por 8 a 5 e na semifinal,
goleou o México por 8 a 2.
A final foi emocionante. O Brasil venceu pela segunda vez a
Argentina na competição: 7 a 5.

Desta vez, aqui no Brasil, no interior de São Paulo,

O técnico da Seleção foi Cleiton Monteiro, que contou com

na cidade de Ribeirão Preto/SP, os meninos brasileiros encantaram

os auxiliares: Cléber Oliveira e Demétrius Nogueira. O chefe da

e se tornaram campeões mundiais. Foi um show de bola, garra,

delegação brasileira foi Guilherme Russo.

técnica, transpiração e inspiração.
O título veio após os brasileiros vencerem a nossa arquirrival no

Sagraram-se campeões os seguintes atletas:

futebol: a Argentina, na final, pelo placar suado de 7 a 5, no Ginásio
da Cava do Bosque.
A seleção brasileira chegou ao placar de 5 a 1. Os argentinos

Goleiros - Rafael Cavalcante, Danilo Polo e Fabiano Guesti.
Alas - Juan Nascimento, André Bortletto e Edson Junior.

até encostaram no marcador, mas a superioridade dos meninos

Fixos - Paulo Amaral, Erico Eda e Matheus dos Santos.

do Brasil foi muito maior. O destaque da partida foi o jogador

Pivôs - Renato Gregório, Caio Batista e Júlio Silva.

Renato, que marcou 5 vezes na final e foi eleito o melhor atleta da
competição. O goleiro Rafael também foi escolhido como o melhor
goleiro do mundial.

Parabéns a todos os atletas, comissão técnica e aos familiares e
amigos, apoiadores e patrocinadores, e todos aqueles que ajudaram,

O Brasil terminou sua campanha no Mundial 2019 invicto. Foram

cada um à sua maneira, para que esses meninos de ouro pudessem

5 vitórias. Venceu a Argentina na estreia por 5 a 2. Já contra o Chile,

trazer a taça do mundial para o nosso País. Mais do que campeões,

o placar foi de 7 a 2.

mais do que vencedores, eles são verdadeiros heróis !
REVISTA REAÇÃO
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TORNEIO “OSMAR SANTOS” DE FUTSAL DOWN E DI É
DESTAQUE NA MOBILITY & SHOW RIBEIRÃO PRETO/SP
A Mobility & Show Ribeirão 2019,
um dos mais prestigiados eventos de
acessibilidade e mobilidade urbana
para pessoas com deficiência do Brasil, atraiu um grande público no mês
de maio, no estádio Palma Travassos
– Comercial FC, em Ribeirão Preto/SP.
A diversificada grade de programação chamou a atenção dos visitantes.
Um dos destaques do evento foi o Torneio de Futebol de Salão Osmar Santos – em homenagem ao ex-narrador
esportivo, que deu o pontapé inicial
inaugurando o Torneio. Participaram
do evento: a APAE de Araxá/MG e de
Cravinhos/SP, Limeira/SP, Ituano Futebol Clube, da cidade de Itu/SP e Associação Sem fronteiras (time A e time B),
de Ribeirão Preto/SP.
As disputas foram organizadas pela
ONG Sem Fronteiras de Ribeirão Preto/SP, onde jogadores com Síndrome
de Down mostraram suas habilidades
técnicas e promoveram grandes jogos
de futebol. “A participação de nossas
crianças e adolescentes na Mobility &
Show foi essencial para mostrarmos
suas capacidades técnicas, alta percepção e sensibilidade humana. O empoderamento e inclusão social é um
dos pilares centrais
de nossa atuação”,
comenta Luciane
Faria, vice-pre-

sidente da ONG
Sem Fronteiras.
O time mineiro
de Araxá/MG conquistou a 1ª edição do Torneio Osmar
Santos. O Ituano ficou em 2º lugar e a
APAE de Limeira/SP na 3ª colocação.
Os times da Associação Sem Fronteiras
ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente, e a APAE de Cravinhos/SP na
6ª colocação.
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E S PA Ç O A B E R T O

POR ALEX GARCIA

NOSSOS VERDADEIROS INIMIGOS
NÃO ESTÃO LONGE, MAS MUITO MAIS
PRÓXIMOS DO QUE IMAGINAMOS !

I

rmãos e irmãs ! Um ponto-chave que defendo para ter
um desenvolvimento completo é observar o seguinte:
Nossos verdadeiros inimigos não estão longe, mas
estão muito mais próximos do que imaginamos !
Lembam da luta sobre o Dia das Pessoas Surdocegas no Brasil ?
A ABRASC - Associação Brasileira de Surdocegos e
membro do WFDB e o Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego,
membro da RIADIS, queriam colocar a data de nascimento
da Educadora Nice Saraiva como o Dia da Pessoa Surdocega, porém, ela não era uma Pessoa Surdocega.
Eu fui contra, vocês lembram ? Bem, essa luta eu ganhei
em parte. A ABRASC e o Grupo Brasil não desistem, esse
dia não será mais a data de nascimento de uma “Pessoa
Não Surdocega”, agora eles querem colocar a data de um
seminário.
Na década de 70, no Brasil, foi realizado o primeiro seminário sobre surdocegueira e eles querem que essa data
seja o Dia das Pessoas Surdocegas.
Bem, eu - Alex - ainda sou contra.
Mantenho minha posição de que o Dia das Pessoas Surdocegas deve ser a data de nascimento de uma Pessoa Surdocega, democraticamente eleita pela sociedade brasileira.
No entanto, a ABRASC e o Grupo Brasil, com o apoio de
um deputado federal, não o farão.
O Pilar Mestre da Convenção da ONU sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiência é valorizar a PESSOA.
Observem: O Pilar Mestre seria sensato, ético, legal e
coerente, para designar o DIA com referência a uma Pessoa
Surdocega.
Sim, mas não é, eles não querem assim.

Ou seja, eles são contra a Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Primeiro eles tentaram o nome de Nice Saraiva que não
era surdocega. Lá esta tentativa não colou. Agora eles
querem a data de um seminário.
E a PESSOA SURDOCEGA, NADA !?!
Lembrando que a Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência é NORMA CONSTITUCIONAL no Brasil, não deveria haver dúvidas.
Há muitas pessoas neste país que fazem de tudo para
impedir o Empoderamento de Pessoas com Deficiência em
geral, ainda mais no caso de Pessoas Surdocegas.
Parece que eles confundiram os termos, não buscam o empoderamento das pessoas com deficiência,
ABRASC, Grupo Brasil, WFDB e RIADIS,
mostrando-se “fervorosas” defensoras
da Convenção, buscam o fortalecimento
deles mesmos.
Busque esta frase no Google para ler a
tese defendida pelo Deputado: “Eduardo
Barbosa apresenta projeto para instituir o
Dia Nacional da Pessoa Surdocega”.

Alex Garcia

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

TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERÁGUAS

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
A IMUNIDADE DOS IMPOSTOS
PARTE 1

A

s Organizações Religiosas de qualquer culto têm imunidade tributária
garantida pela Constituição Federal – artigo 150. Ocorre, porém, que
os órgãos que cuidam de cobrar os
impostos para o Governo precisam saber que se
trata de uma Organização Religiosa e não de outra
forma qualquer.
O primeiro passo para não precisar pagar impostos diz respeito a que no Estatuto Social determine
sua vocação religiosa – lei 10.825/2003 e esteja
registrado em cartório de pessoa jurídica.
A seguir para o registro federal é importante que
no cartão de CNPJ conste a Natureza Jurídica –
322-0 Organização Religiosa. Com esta medida já
está sendo notificada toda a área federal que se
trata de um Templo Religioso, imune a impostos.
Agora os órgãos municipais precisarão ser co54
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municados. Normalmente na expedição do Cadastro de Contribuintes Municipais – CCM e o
Alvará de Funcionamento há inscrições de que
se trata de um Templo.
O primeiro passo envolvia registrar-se adequadamente, agora o próximo passo envolverá
as obrigações e a cidadania. Segundo o Código
Tributário Nacional os Templos não podem distribuir seu patrimônio ou suas rendas, devem
aplicar seus recursos no País, no exercício de
sua atividade e manter a escrituração de suas
receitas, despesas e patrimônio em Livro Diário
Contábil. CTN artigo 9º. e 14º.
Anualmente os Templos em geral devem cumprir com algumas obrigações fisco-legais como
prova de sua regularidade e, com isso conservar
seu direito a imunidade tributária.
Para o Governo Federal apresentar RAIS, EFD
e ECD que são obrigações fiscais anuais que
informam a existência ou não de empregados
bem como a movimentação financeira do ano
anterior. Estas medidas garantem a imunidade
do IR, CSLL, PIS, COFINS e INSS.
Para o Governo Estadual e Municipal, são
preenchidos requerimentos de manutenção da
imunidade tributária acompanhados do Livro
Diário Contábil assinado por contabilista e registrado, nos termos do Decreto 9.555/2018.
Estas medidas garantem a imunidade de ITCMD,
IPTU, IPVA, ITBI.
Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da
A2 Office – escritório de
contabilidade especializado
em entidades do terceiro
setor, e presidente do
Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.
com.br
Site www.a2office.com.br

PRODUTOS, SERVIÇOS,
PALESTRAS, SHOWS...
TUDO PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA,
FAMILIARES E
PROFISSIONAIS DO
SETOR

CARRO 0KM
COM ISENÇÃO
DA MANHÃ DE LANÇAMENTO
DECAFÉIMPOSTOS
08
CONVITE

DIAS 29, 30 DE AGOSTO
9 hs
NOVEMBRO E
VOCÊ É
01 DE DEZEMBRO NVOISDSAODO !
ON
C
Venha tomar um delicioso Café da Manhã conosco e conhecer mais sobre a Mobility & Show GOIÁS 2019 !

PARQUE
DE EXPOSIÇÕES
O maior evento de MOBILIDADE e INCLUSÃO da Pessoa com Deciência do Brasil chegou à Goiânia/GO.
Depois de 5 anos de sucesso em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE, Belo Horizonte/MG e interior de SP ,
AGROPECUÁRIAS
DE GOIÂNIA
em NOVEMBRO a mostra acontece na Pecuária com a participação das instituições, familiares, empresas e poder público.

Venha |conhecer
detalhes,
ver a planta, osEexpositores,
parceiros,|apoiadores,
de mídia etc...
SEXTA FEIRA
12H todos
ÀS os18H
- SÁBADO
DOMINGO
10H ÀSplano18H

Venha saber como fazer parte deste evento que vai entrar para a história do Estado de Goiás !

AUDITÓRIO
DA SGPA
GOMES
(PECUÁRIA)
TRANSPORTE
ADAPTADO
GRATUITO
- IDA- EIRON
VOLTA
DO METRÔ
LOCAL:
LOCAL:

RUA 250 - S/Nº - SETOR NOVA VILA - GOIÂNIA/GO

REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO:

PARCERIA:

HOTEL OFICIAL:

APOIO:

CONFIRME PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO -- LIGUE:
LIGUE: 0800-772-6612
0800-772-6612
CONFIRME
Faça sua credencial antecipada no site:

www.mobilityshow.com.br

PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA
ASSISTIVA

ENTRADA FRANCA

SAIBA COMO VOCÊ
PODE TER DIREITO!
Tudo o que você e sua família
precisam para comprar o seu
carro 0km com isenção de impostos,
além de extensa variedade de
produtos, equipamentos e serviços
para pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida em um so lugar!
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MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

MODA UNIVERSAL

O

conceito da palavra
universal é exemplificado para que todas
as pessoas possam
usufruir. Com a moda,
não é diferente. Esse pensamento é
a base para criação da marca ARIA
Moda Inclusiva.
As roupas são funcionais para pessoas com deficiência e as adaptações
acabam sendo um detalhe para quem
não precisa.
A marca foi criada por
Drika Valério que é formada em design e em moda.
Drika desenvolve moda inclusiva desde 2011 e, desde então, vem ganhando
notoriedade pelo mundo
com esse tema. Referência no assunto já conquistou vários prêmios, entre
eles:
-1º Lugar no 4º Concurso
de Moda Inclusiva - SP;
-Melhor projeto da mostra de Design Sustentável no
Paraty Eco Fashion - Rio de
Janeiro;
-Moção de Aplauso - Câmara Municipal de Bauru/SP;
-Prêmio de melhor StarUp
de Impacto Social - InovAtiva
Brasil.
56
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As peças são elaboradas com objetivo de alinhar, conforto, design e praticidade. O carro chefe são as camisetas
adaptadas: malha orgânica, abertura nas costas, puxadores
laterais e costuras embutidas. Já as bermudas adaptadas
são compostas por abertura com velcro, bolso interno para
sonda, argolas nos zíperes e cós com elástico.
Pensando na questão da autoestima dos usuários, a
marca desenvolve estampas e acessórios exclusivos com
o tema acessibilidade, na qual a proprietária de forma carinhosa, chama de estampa “cadeirinha”.
Vale a pena ressaltar que os preços para o consumidor
final também são acessíveis e contribuem para um consumo
consciente e sustentável.
Essa é uma moda inclusiva que pensa na questão: autoestima, praticidade, autonomia, conforto e claro, na tendência e design de cada peça que pode compor qualquer
guarda roupa.

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

T E N D Ê N C I A I N C L U S I VA

POR ADRIANA BUZELIN

UMA FURADINHA RÁPIDA E QUASE
INDOLOR QUE PODE SALVAR VIDAS

O

teste do pezinho ampliado é feito a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-nascido, parte do corpo rico em vasos sanguíneos, detecta precocemente algumas doenças
metabólicas sérias, raras e assintomáticas que,
se não tratadas a tempo, podem afetar o desenvolvimento do
bebê, levar a sequelas irreversíveis ou até mesmo ao óbito. Esse
rastreio permite a identificação dessas doenças antes mesmo
do aparecimento dos sintomas, que, muitas vezes, podem ser
evitados por meio do tratamento apropriado.
Infelizmente no Brasil o teste do pezinho ainda é pobre, deixando sequelas como cegueira e lesões cerebrais. Existem mais
de 100 doenças desse tipo, todas muito graves que precisam
começar a ser tratadas logo nos primeiros dias de vida para
não deixarem sequelas.
E foi exatamente por falta de informação que a jornalista
Larissa Carvalho, mãe de Theo, e um grande número de famílias
têm batalhado para que este exame seja realizado já entre o
terceiro e o quinto ou, no máximo, até o sétimo dia de vida do
bebê. São retiradas gotas de sangue do calcanhar e colocadas em um papel filtro especial. Não há contraindicações ou
efeitos colaterais, além de durar só alguns minutinhos e ser
praticamente indolor. Após 48 horas de vida, o funcionamento
do organismo do recém-nascido se estabelece e é possível
detectar as doenças.
“Theo tem quase 4 anos e deveria estar correndo por aí. Mas
ainda não senta, não anda, não fala. Ele está numa cadeira de
rodas porque perdeu neurônios responsáveis pelo tônus muscular, equilíbrio do corpo e controle motor”, relata a mãe de Theo.
Do jeito mais impensável: toda vez que mamou no peito da
mãe, comeu papinha com carne, ovo, feijão ou tomou leite
perdeu neurônios de uma parte do cérebro chamada núcleo
da base. A doença que ele tem se chama Acidúria Glutárica
e é da família das doenças metabólicas. O corpinho dele, por
causa de um erro genético, não consegue metabolizar proteína
e quando ele come proteína, perde neurônio.
Larissa Carvalho foi percebendo que existiam sinais de que
tinha alguma coisa errada com Theo que só apareceram lá pelo
sexto mês de vida: “Théo não rolou, não bateu palminhas, não
firmou o pescoço. Era molinho demais. Aí a pediatra pediu uma
ressonância, que mostrou uma lesão cerebral”.
Infelizmente se iniciava uma saga pelo diagnóstico. Neuropediatras apostavam em falta de oxigênio na gravidez ou no
parto atrasando ainda mais o desenvolvimento da criança. Após
um tempo, Theo, com quase 2 anos, em um exame genético,

no hospital Sarah Kubitschek, descobriu a doença
metabólica. Foi quando houve a mudança rigorosa
da alimentação de Theo. Atualmente ele pode comer
até 10g de proteína por dia, pois mais que isso o
fará perder neurônios. Além de um leite que custa
R$1.700,00 a lata. A família precisa de uma lata a
cada 15 dias!
“Nosso teste do pezinho é pobre demais, um dos
piores do mundo! Só mostra 6 de 100 doenças muito
sérias. A doença do Theo é uma das que não estão
entre essa meia dúzia”, afirma Larissa.
Uma campanha da ONG Vidas Raras e Mãe Que
Ama deseja salvar futuros “Theos” de uma cadeira
de rodas. Quer ampliar o teste do pezinho no Brasil
criando uma petição pública que será entregue no
Congresso Nacional pedindo a ampliação da triagem
neonatal para todos os bebês do Brasil gratuitamente. São necessárias um milhão de assinaturas!
Você pode fazer parte e assinar a petição!
É rápido! Para isto acesse: www.pezinhonofuturo.
com.br. Pra falar com a Larissa, mãe de Theo, siga
@jornalistalarissacarvalho
Adriana Buzelin

é Secretária Estadual da Mulher do
Estado de Minas Gerais do Partido
Verde. Modelo do casting da Agência
Kica de Castro. Fundadora e editora
chefe da Revista Digital Tendência
Inclusiva, primeira mergulhadora
tetraplégica registrada pela HSA no
estado de Minas Gerais. Luta pela
inclusão social, pelas mulheres e pela
diversidade e madrinha da Mobility MG.
www.tendenciainclusiva.com.br
www.adrianabuzelin.com.br
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Crédito: Arquivo Pessoal

O PLATAFORMISTA FELIPE DO CARMO:
O MERGULHO DA SUPERAÇÃO

A

data era 11 de Abril. O ano 2010. O dia
parecia ser apenas mais um na Plataforma O. Whittington, que na ocasião
operava para a Petrobras no Brasil. No
entanto, para o plataformista Felipe do
Carmo, então com 22 anos, um acontecimento seria um
divisor de águas em sua vida. Um acidente trágico que
resultaria na amputação parcial de sua perna direita.
Mas o que para muitos era improvável, se transformou
numa história de superação, pois ele retornou ao trabalho depois de muita luta e força de vontade.
O acidente durante uma operação no secador de
cascalho na sala de peneira fez com que sofresse
uma amputação traumática abaixo do joelho da perna
direita. Mesmo diante de todos os esforços da equipe
médica de bordo e de terra, assim como mobilização da
equipe de resgate aeromédica (Medivac) para contornar
a situação, a amputação do membro foi necessária
para que a vida do Felipe fosse preservada. “Fizeram
o possível até o momento que a decisão tinha que ser
feita entre a minha perna e a minha vida. Tomaram a
decisão certa”, afirma Felipe.
Mesmo com todo suporte dado a Felipe e à sua
família, obviamente, a recuperação não foi fácil. Foi
necessário recomeçar e aprender muita coisa, com
muita força de vontade para superar o desafio que
se apresentava. Mas, ele não se deu por vencido e,
adquirindo próteses especiais realizou o processo de
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reabilitação com o apoio da Ottobock Clinical Services
no Rio de Janeiro/RJ, que contou com diversas sessões
de fisioterapia, acompanhamento médico e dedicação
para acelerar sua recuperação e minimizar a dor, tanto
psicológica quanto física. “Durante todo o processo
contei com suporte de profissionais e, principalmente,
da esposa e da família”, lembra.
No final de 2010, mesmo ano do acidente, o que ninguém esperava aconteceu. Felipe retornou ao trabalho
fazendo parte da Equipe de HSE como Assistente de
Meio Ambiente e nesse tempo, formou-se em Técnico
de Segurança, Gestão Ambiental e concluiu um MBA em
QSMS. Paralelo a isso, aprimorou sua fluência na língua
inglesa, porque sabia que poderia superar suas limitações e continuar o seu desenvolvimento profissional.
Em 2015 a prótese de Felipe precisou passar por
um processo de manutenção que não seria coberto
pela garantia, que já havia expirado. Neste momento, a
Gerência da sua empresa avaliou a situação e de consenso comum concluíram que uma nova prótese seria
necessária para permitir um maior avanço no desenvolvimento de seus movimentos, incluindo subir escadas
com mais facilidade e ainda, que fosse a prova d’agua,
pois habilitaria o Felipe a participar de atividades na
água com toda estabilidade e segurança.
Considerando-se todas as vantagens e modernidades das novas próteses, Felipe junto com a empresa
começou a avaliar a possibilidade dele se submeter aos

PA R A -J I U J I T S U

POR CLEVERSON FIDELIS

APPJJ - ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE PARA-JIU JITSU

treinamentos que o credenciaria a embarcar
em Sondas para realizar tarefas direcionadas ao escopo de trabalho como parte da
equipe de HSE. “O Médico do Trabalho da
empresa, Dr. Luciano Oliveira, trabalhou em
conjunto com a Petrobras e com o próprio
Felipe as considerações necessárias para
levar o projeto de embarque adiante. Atendi aos treinamentos requeridos, incluindo
o CBSP (STCW), passando por todas as
etapas como todos os outros alunos e fui
aprovado sem qualquer restrição”, orgulha-se Felipe que, mesmo após todos os desafios, hoje com 28 anos ocupa a função de
Analista Ambiental.
Depois de algumas reuniões finais, o
primeiro embarque do Felipe foi finalmente
autorizado e no dia 11 de Abril de 2016,
exatos 6 (seis) anos após o acidente, ele
fez seu retorno a bordo na Ocean Valor para
acompanhar uma auditoria Ambiental, na
qual permaneceu na Sonda por 5 dias. Com
isso, Felipe do Carmo tornou-se o primeiro
funcionário reabilitado com prótese de perna a embarcar em 60 anos de história da
Petrobras, uma grande conquista reconhecida e elogiada por especialistas e players
do setor. “O sentimento foi como o de estar
renascendo. A jornada foi longa. Foram 6
anos me preparando para este retorno às
atividades offshore. Coincidência ou não,
meu primeiro embarque de retorno foi no dia
11 de Abril de 2016, o mesmo dia em que há
6 anos sofri o acidente”, concluiu.

U

m esporte a cada dia mais
difundido, fomentado
pela FBJJP - Federação
Brasileira de Jiu Jistu Paradesportivo, com apoio
da UAEJJF - United Arab Emirates Jiu
Jitsu Federation, praticado por milhares
de pessoas em todo o mundo e atividade
curricular escolar oficial em alguns países pelo seu alto grau de acessibilidade
e inclusão, o ParaJiuJitsu vem conquistando seu espaço e também quebrando conceitos e preconceitos no mundo
esportivo, podendo ser praticado por
PcD em 18 classificações funcionais
atendendo praticamente todos os tipos
de deficiências.
Modalidade extremamente acessível
e de baixíssimo custo, gosto de sempre
dizer que precisa ter apenas o Kimono
e a vontade e nada mais, fazendo deste
esporte uma das melhores opções para
todos. Falando em todos, o ParaJiuJitsu
é para todos.
E assim no dia 18 de maio
de 2019 nas dependências
do Centro Paralímpico Brasileiro, foi realizado a primeira seletiva paulista para
a formação da equipe que
representará o Estado de
São Paulo no 1° Campeonato Brasileiro de ParaJiuJitsu

que será realizado em Julho na cidade de
Florianópolis/SC.
Durante a seletiva foram classificados
20 paratletas: 16 homens e 4 mulheres,
abrangendo todas as classes funcionais,
acompanhados por familiares, professores
e técnicos que torciam e vibravam muito
com cada vitória.
Foram realizadas lutas marcantes por
paratletas e histórias de vitórias dentro e
fora dos tatames, conhecidas por nós um a
um, tratamos como paratletas, mas também
como um membro de um time e uma família.
É um trabalho de reconhecimento ao
esforço pessoal de cada um que busca no
esporte a qualidade de vida e a saúde, um
trabalho relevante para o Estado e mais
ainda para o público.
Vamos continuar esse trabalho, pois
hoje já temos um calendário de competições nacional e internacional, estamos
prontos para buscar mais medalhas, mais
saúde e mais dignidade ao ser humano.

Cleverson Fidelis
é paratleta da Equipe
Brasileira e Seleção Paulista
de ParaJiuJitsu, diretor e
fundador da FBJJP, auxiliar
técnico da Seleção Paulista
de ParaJiuJitsu.
Contato: @fideliscleverson

REVISTA REAÇÃO

59

P O N T O D E V I S TA

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

COMPROMISSO OU
COMPROMETIMENTO?

E

m atendimentos de Reabilitação, mais especificamente na
área da Terapia Ocupacional,
existem diversas atividades no
setor que têm como objetivo
contribuir para que a pessoa atendida conquiste seu grau máximo de independência,
principalmente nas atividades da vida diária.
A Terapia Ocupacional não é “Ocupar o
tempo de quem não tem o que fazer”. Não
raro, ouvimos isso muitas vezes e de maneira irônica, mas a palavra Ocupação vem
de Labor, Trabalho, Atividade... Ocupação
que gera saúde.
Na área da Reabilitação, em um setor de
Terapia Ocupacional, existem programas
básicos e com muitas técnicas específicas
para cada pessoa atendida. Nesses programas são realizadas atividades, sempre
com um propósito de independência nas
diversas áreas da vida. Dentre várias atividades, podemos citar:
- Estimulação Tátil (por meio de exercícios e artesanato, Coordenação Motora
(fina), Orientação Têmporo Espacial, Lateralidade, Jogos Adaptados, Escrita à tinta
(Assinatura), Datilografia (usando o teclado,
antigo, com atividades ricas para memoriza-
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ção, manter-se na mesma linha, controle da
força muscular e outras), Grupo de Família
(envolvendo a participação de todos), Grupo
de Corpo (autoconhecimento e saúde), Orientação Profissional, Orientações Específicas,
organização de Eventos, outros...
- Atividades da Vida Diária e Prática *(AVD
/ AVP / AVT / AVL)
*Nessas atividades os programas são desenvolvidos com foco na independência da
pessoa em relação à alimentação, vestuário,
higiene, cuidados pessoais, utilização de objetos, atividades sócio-culturais, recreativas,
trabalho e outras.
Atividades com jogos adaptados, manuseio de fios, tintas, argila, escrita, preparo de
alimentos, uso de utensílios domésticos são
extremamente importantes para o desenvolvimento da pessoa que está sendo atendida,
quer seja em grupo ou individual.
PORÉM, é importante que o profissional
que vai atender as pessoas observe alguns
comportamentos que podem ser inapropriados durante o atendimento:
- Não se envolve: age friamente, sem pesquisar a história do indivíduo, suas dificuldades, anseios, traumas...
- Envolve-se demais: basta o indivíduo
contar a sua história que já se deprime e quer
ajudar além do limite.
- Superproteção: Não controla a ansiedade, quer proteger a pessoa. Enquanto o
indivíduo realiza descobertas, não consegue
esperá-lo realizar a atividade no tempo dele,
se desenvolver, errar, achar soluções para as
dificuldades, experimentar... O profissional
faz por ele. (Nesse papel percebe-se que
exerce um papel superior, deixando o indivíduo na dependência)
- Imposição (autoritarismo): O profissional quer impor suas opiniões sem respeitar
as do indivíduo. Por exemplo, impõe que
a pessoa alise o cabelo sem respeitar a
característica e escolha dela de ter cabe-

los cacheados e gostar
dessa forma.
- Não acompanha:
dá as atividades para a
pessoa realizar e vai fazer
outra coisa, sai da sala
ou fica no celular enquanto a pessoa comete
erros sem correção.
- Pressa: O terapeuta
se limita (rigidamente) ao
horário, sem flexibilidade
mínima para encerrar a
atividade adequadamente, e diz: ¨Acabou o tempo, pode ir.”
Para muitos, pode
ser um desafio investir
em qualidade de tempo
quando a exigência de
muitos é remir o tempo. Valorizar, respeitar e
compreender que cada
pessoa tem seu tempo,
seu espaço, suas características, faz com que o
resultado da reabilitação
não seja apenas técnico
(que é muito importante
também), mas internalizado de maneira que não
se perde mais (de dentro
para fora), como quando
aprendemos a tocar um
instrumento. O tempo
pode passar, mas não esquecemos mais as notas.
O desafio de estar junto, fazer junto, comemorar junto, caminhar junto,
exige tempo e dedicação,
pois vamos aprendendo, participando, descascando pepinos (os
vegetais e os da vida...),
descobrindo caminhos,
experimentando, acreditando, rompendo limites,
enfrentando outros... são
bases para conquistas.
A excelência do aten-

dimento requer não só o compromisso
(no sentido de “politicamente correto”),
mas principalmente o comprometimento.
Nesse aspecto, o compromisso estabelece um trabalho, o comprometimento
requer uma missão. O primeiro faz o que
se aprendeu nos livros, enquanto o outro
faz o que se aprendeu na vida. O compromisso trata com a razão, enquanto o
comprometimento trata com o coração.
O primeiro se ocupa em dar sermão, en-

quanto o segundo compreende que é
melhor Ser “Mão”.
Eu escolho o envolvimento, o comprometimento... “juntos e shallow now” !
Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional
especializada em Orientação
e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua
na área de reabilitação e
Consultoria.
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Rayane Landim
Paralisia Cerebral
Cassio Sgorbissa
Má formação congênita (membro superior)
FOTO: Kica de Castro  
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