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COISAS BOAS DO WHATSAPP !

C

onfesso que, particularmente, redes sociais não me atraem. Não tenho Face,
Instagram... nada ! Me sinto às vezes um peixe fora d´água por isso, principalmente quando vejo a expressão de espanto no rosto das pessoas quando
digo que não tenho redes sociais. Chega a ser até engraçado.
A única rede social que não consegui viver sem foi o whatsapp. Essa, inclusive, hoje se transformou numa das principais ferramentas de trabalho no mundo corporativo.
Mesmo assim, o que recebemos de inutilidades no whatsapp é uma coisa impressionante !
São vídeos de pegadinhas, vídeos e “memes” com cunho político ou de futebol, isso sem falar
em materiais de cunho erótico e até os famosos “gemidões”. É o fim da picada, sei disso,
mas... eles existem e persistem em nos aborrecer.
Por outro lado, se bem utilizado, o whatsapp é uma tremenda ferramenta comercial e
de contato interpessoal. Prova disso, são os mais de 21 mil vídeos que disparamos da TV
REAÇÃO diariamente e com muito sucesso no whatsapp. As pessoas recebem, agradecem,
comentam, participam, interagem e, muitas delas, replicam para seus contatos formando
uma rede sem tamanho em todo o Brasil e até no exterior.
Dia desses, por exemplo, recebi um texto no whatsapp que me tocou muito quero dividir
com todos vocês. Ele se chama: “UMA XICARA DE CAFÉ” !
Ele conta que, um grupo de profissionais vencedores em suas carreiras, se reuniu para
visitar um antigo professor. Logo a conversa parou nas queixas intermináveis sobre “stress” no
trabalho, e na vida em geral. O professor ofereceu então um café. Foi para a cozinha e voltou
com um grande bule e uma variedade das melhores xícaras: de porcelana, plástico, vidro,
cristal... Algumas simples e baratas, outras decoradas, outras caras, outras muito exóticas...
Ele disse:
- Pessoal, escolham suas xícaras e sirvam-se de um pouco de café fresco.
Quando todos o fizeram, o velho mestre limpou a garganta, calma e pacientemente conversou com o grupo:
- Como puderam notar, imediatamente as mais belas xícaras foram escolhidas, e as mais
simples e baratas ficaram por último. Isso é natural, porque todo mundo prefere o melhor
para si mesmo. Mas essa é a causa de muitos problemas relacionados com o que vocês
chamam “stress”. Ele continuou:
- Eu asseguro que nenhuma dessas xícaras acrescentou qualidade ao café. Na verdade,
o recipiente apenas disfarça ou mostra a bebida.
O que vocês queriam era café, não as xícaras, mas instintivamente quiseram pegar as
melhores. Eles começaram a olhar para as xícaras, uns dos outros. Agora pense nisso: “A vida
é o café”... Ou seja, o trabalho, dinheiro, status, popularidade, beleza, relacionamentos, entre
outros, são apenas recipientes que dão forma e suporte à vida. O tipo de xícara que temos
não pode definir nem alterar a qualidade da vida que recebemos. Muitas vezes, nos concentramos apenas em escolher a melhor xícara, esquecendo de apreciar o café, ou seja, a vida !
As pessoas mais felizes não são as que têm o melhor, mas as que fazem o melhor com
tudo o que têm ! Então se lembrem: vivam simplesmente. Sejam generosos. Sejam solidários
e atenciosos. Falem com bondade !
O resto deixem nas mãos do Criador Eterno, porque a pessoa mais rica não é a que mais
tem, mas a que menos precisa. Agora desfrutem o seu café... da sua vida !
Bonito e sábio não é ?
Estão vendo como existem coisas boas no whatsapp ? O texto
acima é de autor desconhecido e serve para que todos nós reflitamos
em nossas vidas e em nossos comportamentos. Pensem nisso !
Precisamos de muito pouco para viver e sermos felizes de verdade !!!

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor
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“Então Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele
que crê em mim nunca terá sede”...
João 6:35
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E N T R E V I S TA

RICARDO HUMMEL
O FUNDADOR DA ORTOBRAS FOI RESPONSÁVEL POR UM
IMPORTANTE CAPÍTULO NA HISTÓRIA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

D

urante este ano estamos publicando como uma forma de homenagem, entrevistas especiais com os nomes e empresas que marcam
a história das Cadeiras de Rodas e demais equipamentos para a
pessoa com deficiência no Brasil.
Nesta edição, Ricardo Hummel, diretor proprietário da Ortobras
é o nosso entrevistado. No mercado de tecnologia assistiva há 37 anos, ele nasceu
na Argentina, onde casou e teve o filho Jonathan - hoje engenheiro responsável
da empresa. Já no Brasil, nasceu Jennifer que é veterinária, com especialização
em fisioterapia.
Hummel cursou Engenharia Mecânica na Argentina e fez especialização em
solda, especificamente em ligas de aço e alumínio.
Seu envolvimento com a pessoa com deficiência começou ainda na Argentina com a empresa Hummel S.A., que era especializada na fabricação
de Galpões Industriais, pontes rolantes e maquinas para o agronegócio.
Em 1979 o pai de Ricardo decidiu estabelecer uma filial no Brasil e deixaram Buenos Aires para assumir a empresa no município de Barão,
no Rio Grande do Sul, região da Serra Gaúcha. Ele conta que o pai
– alemão – e a mãe polonesa, escolheram a pequena cidade gaúcha
para estabelecer a empresa por ela lembrar muito Schwartzwald,
onde cresceram.
Chegando no Brasil com a empresa, logo perceberam que
existia aqui outro mercado para ser explorado na época: o de
adaptações manuais para dirigir automóveis. Na Argentina, o irmão
de Ricardo, Ernesto Hummel, foi trabalhar na Volkswagen como diretor
de marketing para veículos adaptados. Era o ano de 1982 e por lá usavam
para isso o modelo Passat, brasileiro, com comandos manuais vindos da
Alemanha. Isso foi o que despertou a família Hummel, até então com a empresa voltada para fabricação de implementos para o agronegócio, a despertar
para o grande universo da pessoa com deficiência, na Argentina e no Brasil.
Ricardo conta que na época, tudo era muito improvisado, feito por pessoas de
boa vontade, mas não existia uma indústria nacional de alto padrão que tivesse
interesse em investir neste setor, já que o mercado de pessoas com deficiência
praticamente ainda não existia no Brasil. Nas adaptações para dirigir a exceção era
São Paulo/SP, que já contava com alguns equipamentos, mas no sul do País não
havia nada. Nas cadeiras de rodas, não se tinha qualidade e tecnologia. Por isso,
ele conta que, desde 1982, quando entrou neste mercado, sua dedicação foi total.
Muita coisa mudou nestes 37 anos e podemos afirmar que Ricardo Hummel faz parte dessa transformação. E ele se orgulha muito disso e ressalta que
deve o seu sucesso à família, especialmente a esposa Adriana, que aceitou
o sacrifício necessário para acompanha-lo em todos estes desafios. Vamos
a partir de agora saber um pouco mais da história da Ortobras contada com
exclusividade à Revista Reação por seu fundador:
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Revista Reação – É verdade que a ORTOBRAS começou em
uma Feira Agropecuária e de Animais no Rio Grande do Sul ?
Ricardo Hummel – Sim é verdade ! Em 1982 tínhamos um estande bem grande dentro do Pavilhão alemão na Expointer, na cidade
de Esteio/RS. Estávamos expondo plantadeiras para soja de nossa
fabrica da Argentina e decidimos aproveitar para colocar os primeiros carros adaptados em exposição. Conseguimos dois carros da
Volkswagen: um Fusca e um Voyage (lançamento daquele ano) e
assim começamos.
RR - Qual foi o primeiro lançamento da Ortobras ? Pode dar
mais detalhes do primeiro produto ?
RH - Iniciamos as atividades com “Comandos manuais para dirigir
automóveis”. Nas cadeiras de rodas nosso primeiro lançamento foi
a “Gazela”.
RR - Quando efetivamente teve início as atividades com a
produção de cadeira de rodas pela Ortobras no Brasil ?
RH - No Rio de Janeiro/RJ, em 1985.
No inicio eram apenas 20 cadeiras por
mês. Hoje temos uma linha diversificada com modelos que vão, da cadeira
de banho até a Ipanema, uma cadeira
específica para praia, cadeiras manuais
e motorizadas de aço e alumínio, guincho de transferência etc. Temos hoje
uma produção diária de mais de 350 cadeiras. Morando na ocasião
no Rio de Janeiro, conheci pessoas fantásticas que me apoiaram e
me ensinaram muito. Não vou mencionar ninguém especificamente,
mas a todos que me conhecem, meu mais sincero agradecimento.
Quando conheci o pessoal de basquete e vi as cadeiras tipo monobloco que usavam, entendi que este era o momento de aprender
mais sobre postura e utilizar meus conhecimentos em solda, do meu
pai em mecânica de precisão e da minha mãe em costura. Foi ai que
nasceu a “GAZELA”, primeira cadeira em aço monobloco e colorida
do Brasil. Em 1986 iniciamos a fabricação de cadeiras em alumínio
aeronáutico e as de basquete e atletismo. Nesse ano acompanhei
a delegação para os Jogos Parapanamericanos em Porto Rico.
Novamente, em 1988 na Venezuela, e depois, em 1990 no México.

nasceu da solicitação de clientes cadeirantes que podiam dirigir, mas
não podiam tirar a cadeira do porta-malas sem ajuda de terceiros.
Um me relatou que ficou horas no estacionamento da universidade
esperando uma ajuda e outro que roubaram a cadeira e o estepe
quando abriram o porta-malas para guardar a cadeira !
RR – Qual é a participação – ao longo da história – da Ortobras
no mercado do transporte, edificações e de aviação no Brasil ?
Conte-nos sobre essas variações e inovações dentro da linha
de produtos da empresa.
RH – O ano de 1987 foi marcante e especial. Por solicitação da
Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro/RJ, inventei e iniciamos
a fabricação das primeiras plataformas elevatórias de cadeiras de
rodas para ônibus urbanos. Em parceria com a Marcopolo, empresa
que fica aqui no RS, foram instalados os primeiros 14 ônibus adaptados. Hoje 100 % dos ônibus saem da linha de montagem das
fábricas acessíveis, na época não. Nesta linha temos as plataformas
para Vans, para ônibus e o sistema de elevação de teto. Uma coisa
leva a outra e em 1990 firmamos uma parceria com uma empresa
canadense - Federal Elevator - que é especializada em elevadores
residenciais e de acessibilidade. Hoje atendemos toda a linha de
acessibilidade e de uso público e hospitais. E por último, em 2012,
inventei o Mamuth, que é uma ponte de embarque com elevador e
escada para acesso a aeronaves. Com o Mamuth ingressamos no
mercado aeroportuário, altamente exigente em qualidade e tecnologia de ponta.
RR – Qual a estrutura da Ortobras hoje e todos os seus
campos de atuação ?
RH - Nossa sede é no município de Barão/RS. Fica a 120 Km de
Porto Alegre/RS, na Serra Gaúcha. Temos no município 3 unidades de
produção, totalizando 35.000 m² de área construída. Contamos com
350 colaboradores diretos e aproximadamente outros 250 indiretos.

RR – Conte um pouco mais sobre o produto Top Car, tão
famoso na época. Como foi isso ?
RH - Em 1984 inventei o Top Car, um bagageiro automático para
guardar a cadeira de rodas sobre o teto do carro. Este equipamento
RR - Qual a experiência da parceria firmada com empresas
canadenses ??
RH - Sempre que você firma uma parceria que inclua não apenas
a compra de produtos, mas principalmente a transferência de tecnologia com uma empresa de um país desenvolvido você cresce. Foi
assim com a linha de elevadores prediais. Hoje exportamos estes
elevadores para vários países, inclusive o Canadá.
RR - Qual o significado do Grupo Ortobras hoje, para o mercado brasileiro e mundial ?
RH - Nós somos a única empresa do mundo que desenvolve e
comercializa equipamentos para mobilidade e postura, acessibilida-

positivo e hoje somos uma empresa preparada para os novos desafios que a globalização impõe. Mas devo esclarecer que foi difícil
nas duas últimas crises que o Brasil passou: a de 2008 e 2015, mas
a Ortobras manteve sua carteira de clientes e inclusive cresceu com
taxas muito altas.
RR - Qual sua opinião sobre o sistema de compra do SUS e
do governo no Brasil ?
RH - O sistema de atendimento pelo SUS é ambicioso e está
bem organizado. Hoje os gestores são mais controlados pela sociedade e pela transparência que a internet oferece. A tabela do SUS
nas cadeiras de rodas está completamente defasada e o grande
atrativo é o volume de produção que gera. E a única maneira de
atender a demanda reprimida e poder remunerar de maneira justa
os fornecedores é melhorando os controles e a gestão do Governo,
em todas as esferas.

de predial e veicular, e para aeronaves. Nosso principal mercado é o
Brasil, mas temos forte atuação na America Latina, e já exportamos
para vários países em outros continentes.
RR - Qual o momento mais delicado que o Ortobras enfrentou
em toda a sua história ?
RH - Sem nenhuma dúvida foi em 2015. Tínhamos acabado de
fazer investimentos muito pesados para atender o mercado aeroportuário e com a crise do nosso País houve uma desaceleração
muito acentuada nestas vendas. Isto nos obrigou a reestruturar a
empresa e profissionalizar a gestão. Mas isso acabou sendo muito

8

REVISTA REAÇÃO

RR - Atualmente quais as maiores dificuldades enfrentadas
por uma indústria de cadeiras de rodas no Brasil ?
RH - São as mesmas que existem em qualquer economia globalizada. Investir constantemente em tecnologia, sistemas de qualidade
e fazer com que todos os colaboradores da organização não apenas
“vistam a camiseta”, mas que participem das decisões e tenham
orgulho de cada produto produzido, pois sabem que em algum
lugar alguém vai poder ter uma vida um pouco mais digna graças
ao seu trabalho. Nossos clientes têm hoje todas as ferramentas da
internet para comparar e avaliar a qualidade de uma marca. E uma
marca forte e robusta como a Ortobras só foi conquistada com muito
respeito aos nossos clientes.
RR - Como avalia a economia e o futuro do Brasil neste segmento de tecnologia assistiva ?
RH - O Brasil é um país fantástico ! E vai superar esta crise rapidamente se as pessoas se unirem pelo bem comum.
RR - Quais os planos da Ortobras para o futuro e seus lançamentos ?
RH - Ortobras atua hoje em 4 linhas de produto: cadeiras de
rodas - estamos sempre inovando, vêm novidades nesta linha. Pla-

taformas veiculares - estamos investindo para atender toda a linha
de rodoviários e Vans. É um mercado muito grande e atuamos em
todo Brasil e América Latina. Elevadores prediais - neste segmento
a principal evolução é tecnológica, pois os elevadores são cada vez
mais “inteligentes” e a Ortobras acompanha esta tendência, com
soluções que permitem economizar energia. Aeroportos - neste
segmento temos o Mamuth e outras soluções de acessibilidade nas
quais estamos trabalhando.

Nestes 37 anos que eu acompanho este setor, evidenciei mudanças enormes na qualidade e diversidade, não apenas das cadeiras
de rodas, mas com tudo que tem a ver com acessibilidade. Hoje a
qualidade dos nossos produtos não deve nada aos melhores equipamentos similares importados.

RR - O que falta para o Brasil melhorar ?
RH - Em curto prazo: um pacto da sociedade e do poder público para unir esforços para melhorar o ambiente no qual vivemos,
melhorando a relação entre as pessoas e com o meio ambiente. Em
médio prazo: investimento prioritário no ensino fundamental e médio,
iniciando já nas creches, preparando as pessoas para o mercado
de trabalho moderno, de acordo com as novas tecnologias atuais
e futuras. Em longo prazo: com universidades privadas de altíssima
qualidade e públicas gratuitas que formem os melhores mestres e
doutores em todas as áreas.

COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

HARMONIA ENTRE INCLUSÃO
LABORAL E EMPREGO APOIADO

N

PARTE 1

o que se refere ao atendimento a ser
prestado a qualquer pessoa (com ou sem
deficiência) que deseje atuar no mercado
de trabalho competitivo, dois tipos de
abordagem atualmente aceitos no mundo
inteiro se encontram disponíveis conforme seguem:
Inclusão laboral. Paradigma funcional que defende e
acolhe as pessoas provendo-lhes os programas, serviços
e tecnologias de que possam precisar no momento de
seu acesso até o local de trabalho e, posteriormente,
também nos postos onde elas irão desempenhar suas
funções e em outros recintos da empresa, tais como
estacionamento, refeitórios, sanitários, cantinas, escritórios, áreas esportivas ou de lazer. Conclui-se que a
inclusão não é uma ação que não se viabiliza por causa
da existência de barreiras arquitetônicas, atitudinais,
comunicacionais, metodológicas, instrumentais, naturais, programáticas. Trata-se, isto sim, de uma ação que
elimina essas barreiras substituindo-as com medidas de
acessibilidade a fim de receber as pessoas, quaisquer
que sejam as suas características ou necessidades.
Treinamento profissional inclusivo. Este treinamento, em função laboral específica, deverá ser oferecido
ao trabalhador (já contratado ou ainda em processo de
seleção a um emprego), diretamente dentro da empresa
ou, se for o caso, indiretamente em cursos externos com
os quais essa empresa mantenha acordos para treinar
as pessoas a eles encaminhadas. Este treinamento é
inclusivo no sentido de ser provido, ao mesmo tempo e
no mesmo espaço físico, para os participantes com ou
sem deficiência.
Partindo, pois, destes dois tipos de abordagem de
atendimento, vamos verificar que existe uma relação de
harmonia entre a inclusão laboral e o emprego apoiado.
A. Quais são os recursos disponíveis no processo de
inclusão laboral?
B. Quais são as atividades de um Programa de Emprego Apoiado?
A. Recursos da inclusão laboral
O processo de inclusão laboral se destina a todas as
pessoas, com ou sem deficiência, dispostas a desempenhar uma função no mercado de trabalho competitivo.
Ele poderá ser classificado para dois grupos de pessoas: Grupo 1. Aquelas que apresentem condições para

ingressar no mundo laborativo pela via tradicional, ou
seja, da mesma forma como a maioria dos trabalhadores
é admitida pelas empresas contratantes. Assim também
a maioria das pessoas com deficiência entra pela via
tradicional. Grupo 2. Aquelas para que — devido a características decorrentes do tipo de deficiência que possuem
e/ou devido à complexidade das barreiras existentes no
mercado de trabalho ou na comunidade em geral — a via
tradicional não é suficiente para garantir-lhes aceitação
por parte das empresas. Estas pessoas constituem aquela
minoria dentro do segmento das pessoas com deficiência
em idade ativa para trabalhar. O fato de elas constituírem
uma minoria não lhes tira o direito de trabalhar competitivamente.
Graças à constatação da existência de pessoas do
Grupo 2, surgiu há mais de 30 anos nos EUA, depois
praticada em outros países como o Brasil, a metodologia
do emprego apoiado, que passaremos a analisar.
Os recursos tradicionais que sempre existiram para
contratar pessoas do Grupo 1 continuarão sendo necessários e praticados. São eles:
1. Triagem (recrutamento, seleção incluindo avaliação funcional, testes, exame de currículos, certificados
etc.). 2. Comprovação de qualificação profissional para
as vagas anunciadas. 3. Período de experiência prática
pré-contratação. 4. Seguimento. 5. Realização imediata
de treinamento específico. 6. Procura de empresas potencialmente adequadas aos candidatos. 7. Encaminhamento
às empresas. 8. Orientação vocacional e/ou profissional.
9. Abordagem específica ao pessoal de gestão de pessoas. 10. Contratação efetiva etc. Ao longo do processo
tradicional, foram ou poderão ser utilizadas as seguintes
tecnologias: 11. Adaptações razoáveis. 12. Ajudas técnicas. 13. Tecnologia assistiva. 14. Tecnologia da informação. 15. Tecnologia da informação e comunicação. 16.
Outros recursos.
Não iremos explicar agora cada um destes recursos
tradicionais. Mas, basta-nos assegurar que a essência da
abordagem tradicional está no princípio “Treinar primeiro
e colocar depois”. Assim, os recursos tradicionais (do
número 8 ao 16) são utilizados na metodologia do emprego apoiado, mas neste caso a essência da abordagem
repousa no princípio inverso, isto é, “Colocar primeiro e
treinar depois”.
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B. Atividades de um Programa de Emprego Apoiado
Dentre os recursos de número 16, constam: 16.1 - Entrevista com o Novo Candidato ao programa de emprego
apoiado e com Sua Família. 16.2 - Levantamento do Perfil
Vocacional. 16.3 – Planejamento Centrado no Cliente.
16.4 – Desenvolvimento de Emprego. 16.5 – Escolha
do Cliente: Emprego Individual na Empresa; Emprego
Individual por Conta Própria; Pequenos Negócios (Empreendedorismo). 16.6 - Contratação Laboral antes do
Treinamento Específico. 16.7 - Treinamento no Local de
Trabalho. 16.8 – Acompanhamento Contínuo ao Longo
do Processo. 16.9 – Outras possibilidades.
Um fato histórico
Houve nos EUA (e posteriormente em outros países,
como o Brasil) desde os primeiros anos de prática da
metodologia do emprego apoiado, uma séria preocupação em relação à qualidade dos serviços prestados
pelos chamados Programas de Emprego Apoiado. Os
Programas de Emprego Apoiado foram autorizados
pela Emenda de 1986 da Lei de Reabilitação de 1973
(MANDEVILLE & BRABHAM, 1992) “a fim de aumentar
as oportunidades de emprego competitivo para pessoas com deficiência que anteriormente tinham precárias
perspectivas de atingir tal resultado laboral”. Nesta última

expressão, pode-se notar um dos principais componentes da qualidade, ou seja, “aumento das oportunidades de emprego para quem
tinha precárias perspectivas de ingresso no mercado de trabalho”.
A rigor, aquela preocupação surgiu antes do início da era do emprego apoiado. Portanto, surgiu antes da segunda metade da década
de 80 do século 20, quando até então foi praticado por mais de 30
anos o conceito de “oficina protegida de trabalho”, que sempre se
baseou na premissa de que “o trabalho protegido é um trabalho não
competitivo”. O termo “trabalho protegido” foi chamado também
de “trabalho abrigado”, “trabalho segregado”.
A Parte 2 deste artigo estará na edição n. 130.
Trechos deste artigo foram apresentados em palestra do
autor no III Encontro Nacional do Emprego Apoiado, da Associação Nacional do Emprego Apoiado (Anea), em Campinas-SP,
em 6/12/2018. Os interessados poderão solicitar por e-mail as
referências bibliográficas dos autores citados.

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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ADFEGO
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO
DE GOIÁS: PROMOVENDO VIDAS !

A

história da ADFEGO começou quando um
pequeno grupo de pessoas com deficiências
físicas resolveu se reunir em uma associação. Foi assim que nasceu a ADFEGO, que
no início funcionava em uma pequena sala
no Estádio Olímpico, em Goiânia/GO, mas os recursos
eram escassos.
O grupo percebeu que o incentivo à prática de esportes
era uma maneira de atrair os jovens para a associação.
Foram formadas então, as equipes de natação e basquete.
Logo começaram as apresentações em diversos campeonatos e cada vez mais pessoas conheciam a ADFEGO e
o número de associados aumentava.
Um ano depois da fundação, o governo doou à associação um terreno na Chácara do Governador, onde foi
construída a Casa do Paraplégico. A casa, inaugurada em
1984, abrigava pessoas com deficiência que não possuíam
residência fixa e moravam em hospitais.
Enquanto isso, a sede da ADFEGO foi transferida para o
Centro de Apoio e passou a funcionar junto a unidades de
atendimento a pessoas com deficiência visual e auditiva.
Naquela época, a entidade resolveu colocar em funcionamento uma oficina de fabricação de cadeiras de rodas.
Em 1994 essa oficina foi batizada com o nome “Mão
na Roda”. Este foi um ano realmente marcante na história
da ADFEGO, pois a instituição percebeu que a independência só seria alcançada por meio da inserção de seus
associados no mercado de trabalho.
Segundo a atual presidente da entidade,
Maria Clara Carvalho: “procuramos com as
diferentes ações e iniciativas, oferecer uma
parceria para pessoa com deficiência promoverem seu bem-estar e inclusão e, ainda,
lutar para que seus direitos e deveres sejam
respeitados”.
A presidente, por sinal, tem uma vida voltada para
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a ADFEGO. Em fevereiro de 1995 ela ficou tetraplégica após
um acidente automobilístico. Naquele mesmo ano associou-se à entidade. Foi telefonista e vice-presidente da ADFEGO.
Hoje, a associação é referência nacional.
A instituição goiana destaca bastante o que está no artigo
1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja:
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos...”
Colocando em prática o que foi estabelecido em 1948
a ADFEGO contribui para que as pessoas com deficiência
superem seus limites, visando sua integração social, política,
econômica e cultural.
Para a atual vice-presidente, Adriane
Maria de Almeida: “o que procuramos
fazer é estabelecer confiança junto a
todos os setores da sociedade, com
vistas a criar compromisso individual
e social para a causa da pessoa com
deficiência”.
Convênios
A ADFEGO mantêm convênios importantes com a Brasil
Telecom e a Dataprev. São contratos de prestação de serviço
que empregam dezenas de pessoas com deficiência. “Muitos
tiveram a carteira assinada pela primeira vez na vida. E assim
a associação covmeçou a virada que possibilitou a concretização de antigos sonhos. Outros convênios foram firmados,
com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa
Econômica Federal, Saneago, VIVO, Detran e, por último,
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás”,
afirma a presidente.

A entidade possui estrutura para assistir pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Foram criados setores
específicos para buscar atender da melhor maneira cada um dos
membros da Associação
Reabilitar ADFEGO
A “Reabilitar-ADFEGO” é o setor responsável pela reabilitação
e promoção da saúde dos associados e comunidade em geral.
Em dezembro de 2013 a Reabilitar-ADFEGO foi habilitada junto
ao Ministério da Saúde, através do Programa Saúde Sem Limites,
como Centro Especializado em Reabilitação Física e Reabilitação
Intelectual, compondo assim a Rede Estadual de atendimentos
em reabilitação.
Possui salas amplas, devidamente equipadas dentro de todas
as normas de ambiência e profissionais especializados em diversas áreas, oferecendo conforto e tratamento adequado aos seus
usuários, atendendo em torno de 600 pacientes/mês.
Também existe o Atendimento Domiciliar. As “Terapias Domiciliares” é um programa que oferece serviços na área de saúde cujas
atividades são dedicadas aos pacientes/clientes e a seus familiares
em um ambiente extra hospitalar.
O programa conta com uma equipe multiprofissional formada por
fisioterapeutas, TO, psicólogos e fonoaudiólogos. Parcerias firmadas garante a disponibilidade de aproximadamente 50 profissionais,
que realizam mais de 700 atendimentos domiciliares mensais.
Serviço Social
O Departamento de Serviço Social atua na busca de medidas
para obter melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência, propondo assim, sua autonomia.
A atuação acontece junto à comunidade e a família, buscando
uma maior integração com os serviços oferecidos pela rede de
atendimentos, buscando promover a plena integração, inclusão e
cidadania dos associados.
A ADFEGO oferece diversos serviços e atividades, entre eles a
concessão de fraldas descartáveis, cadeiras de rodas e higiênicas,
alimentos, entre outros, tanto em Goiânia/GO, como em Senador
Canedo/GO, Trindade/GO, Aparecida de Goiânia/GO e outras cidades do Estado.
“A dedicação e o compromisso com nossos valores, faz com

que nossos associados tenham a certeza de que poderão contar
conosco na busca e conquistas de novos objetivos”, diz a vice-presidente da entidade.
Departamento Jurídico
André Jonas, advogado e 1° Secretário da
entidade informa que existem profissionais da
área jurídica à disposição dos assistidos. “Os
advogados da ADFEGO prestam atendimento
aos associados e comunidade, orientando e
acompanhando as mais diversas ações e demandas das Pessoas com Deficiência”.
Mercado de Trabalho
O Departamento de Seleção tem como objetivo a inclusão social e profissional da pessoa com deficiência, ou seja, a entidade
busca conscientizar sobre a legislação que estabeleceu que as
empresas com 100 ou mais funcionários, tem a obrigatoriedade
de preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com
deficiência, assim estarão cumprindo a Lei de Cotas (art. 93 da
Lei Nº 8.213/91).
Ana Cristina Rosa, também responsável pelo
Departamento de Seleção, afirma que: “nosso
papel principal é fazer a intermediação entre
a empresa e o candidato, no caso nosso associado. Auxiliamos as empresas nas divulgações de suas vagas, onde ficam disponíveis
no nosso site e nas pastas no departamento. O
associado interessando pelas vagas ofertadas, entra
em contato com a empresa, marca sua entrevista, e comunica a
mesma que viu o anúncio na ADFEGO. Deficiência não é obstáculo
para o sucesso”.
Esportes
O esporte é uma das principais atividades
da ADFEGO. Luiz Henrique, 2ª Gestor do
Departamento de Esportes da entidade diz
que: “a atividade contribui para a reabilitação
e socialização dos atletas representando uma
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forma de divulgação, ajudando também a atrair os jovens. O esporte
é fundamental na vida de qualquer pessoa. No caso das pessoas
com deficiência assume um importante papel na luta pela eliminação
de preconceitos e reconhecimento de seus valores”.
A natação foi o primeiro esporte praticado na ADFEGO. Logo em
seguido veio o basquete em cadeira de rodas e, atualmente, entre
os associados há esportistas de diversas áreas. A associação tem
participação garantida em campeonatos nacionais e no exterior.
Hoje possuem atletas nas seleções brasileiras de natação, vôlei,
basquete e tênis de mesa.
Maria Clara Carvalho, presidente da ADFEGO, afirma que: “em
todas as modalidades, ou seja, atletismo, natação, tênis-de-mesa,
vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas, halterofilismo, futebol
de amputados, os atletas apresentam excelentes resultados. Infelizmente a falta de patrocinadores ainda é uma barreira que não foi
derrubada. Mesmo sem recursos, a força de vontade não falta aos
atletas, que com determinação driblam obstáculos e servem como
exemplo de vida para todos os cidadãos”
O esporte na associação é realizado através do apoio da Secretaria Municipal e Secretaria Estadual.
Oficina Mão na Roda
A ADFEGO é referência no trabalho que realiza com as reformas
em cadeiras de rodas, fornecimento de peças, componentes e
também presta serviços de assistência técnica, utilizando a mão de
obra de pessoas com deficiência, com qualidade, agilidade e competitividade, adaptadas às especificidades de seus usuários, a fim
de proporcionar maior nível de alcance à mobilidade independente e
condições básicas para promover a sua inclusão social. Esse projeto
já ganhou alcance nacional e é reconhecido pela sua qualidade.
Cultura
Para a diretoria da ADFEGO: “a deficiência não é obstáculo para
os associados. Eles provam de várias formas que são pessoas ca-
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pazes. Exemplo disso está na pintura e na música. Vários artistas
fazem parte da associação”.
Artistas como Rogério Marcolino dos Santos, Márcia da Silva
Barcelos, Juliana Espíndola de Castro, Valéria da Silva Ramos,
dentre tantos outros, integram o quadro de “estrelas” da ADFEGO.
A ADFEGO é, sem dúvida, um exemplo de instituição a ser
seguido em todo o Brasil. Sua estrutura, seu atendimento, o amor
e o respeito que todos os funcionários e voluntários demonstram
pela entidade, o brilho nos olhos de cada um na realização do
seu trabalho, se projetam na qualidade e eficiência dos serviços
prestados aos associados, que por sua vez, demonstram o mesmo
carinho e respeito ao usufruírem da assistência que a ADFEGO lhes
proporciona. É uma troca nítida e admirável. Parabéns ADFEGO !
Mais informações sobre a associação: www.adfego.org.br

ACONTECENDO

TV ABERTA TEM
COMERCIAL COM
AUDIODESCRIÇÃO

PA R A B É N S

OSMAR SANTOS
COMEMORA 70
ANOS E GANHA UM
PRESENTE ESPECIAL !

A

rede de lanchonetes Burger King traz a inovação de ter
um comercial com audiodescrição inserindo o recurso
no canal principal de áudio na TV aberta. Segundo a
empresa, pela primeira vez cegos e videntes (pessoas que enxergam) serão impactados pelo mesmo
filme. Normalmente esse recurso fica disponível no canal secundário,
acionado pela tecla SAP. Eduardo, pessoa com deficiência visual e
consumidor da marca é o protagonista da nova campanha.
Em nota divulgada, a rede de lanchonetes informa que: “a escolha
do protagonista tem como objetivo conscientizar sobre a importância
da representatividade uma vez que, segundo o Censo de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil há 46
milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que a visual
é a mais comum delas, somando mais de 6,5 milhões de pessoas,
o equivalente a 3,5 % da população nacional”.
“Nós trabalhamos constantemente para que todos se sintam
acolhidos e livres para serem quem são, respeitando suas individualidades. Lançar a primeira campanha com audiodescrição em rede
aberta é um reflexo do nosso posicionamento. Queremos que todos
possam ter o mesmo envolvimento e a mesma absorção com a nossa
campanha”, reforça Ariel Grunkraut, diretor de Marketing
e Vendas do Burger King Brasil.
Ainda segundo a rede, o Burger King também
assume o compromisso de continuar promovendo
ações dentro e fora da empresa. Em nota afirmam
que além das lojas contarem com cardápios em
Braile, os novos projetos de restaurantes estão
arquitetados para serem 100% acessíveis ao consumidor.
Segundo a empresa há também uma iniciativa que será ampliada
nível Brasil até o fim do ano para ajudar os consumidores com deficiência auditiva no momento do pedido, em parceria com a Signumweb
– startup especializada em comunicação inclusiva. Quando falamos
dos canais digitais, o BK terá seu site acessível até o fim deste ano,
o APP e o Totem até 2020. Já pensando em colaborador, a empresa
mantém parceria com diversas ONGs espalhadas pelo Brasil que
tem como objetivo auxiliar na captação de PcD e acompanhar o
desempenho destes colaboradores em suas atividades.

O

“pai da matéria” comemorou 70 anos no último dia
28 de julho. O eterno melhor narrador esportivo
do Brasil, querido por todos, ficou ainda mais feliz
com a comemoração quando recebeu um presente
especial, oferecido pela fábrica de cadeira de rodas Jaguaribe. Mara Servan, diretora da empresa, acompanhada
de Rodrigo Rosso, diretor/editor da Revista Reação, estiveram na
casa de Osmar Santos entregando a ele uma cadeira de rodas
motorizada modelo “Jaguar”, top de linha da marca.
Em retribuição ao presente oferecido por Mara, Osmar deu a
ela uma de suas pinturas, feita por ele, que hoje é artista plástico.
“Foi uma manhã muito agradável na companhia de uma pessoa
fantástica e que faz parte da história de todos nós e de nosso País.
Osmar é um querido”, disse Mara Servan, relembrando o fato dele
ter sido, além de um grande narrador, também um dos líderes do
movimento das “Diretas Já”, que mudou para sempre o cenário
político brasileiro.
Parabéns Osmar pelos seus 70 anos !
REVISTA REAÇÃO
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PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PALESTRAS, ESPORTES, SHOWS...
TUDO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FAMILIARES E PROFISSIONAIS DO SETOR

CARRO 0KM
COM ISENÇÃO
DE IMPOSTOS

ESTACIONAMENTO, ENTRADA E ATENDIMENTO GRATUITOS

20, 21 E 22
DE SETEMBRO 2019
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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 só lugar!

PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

ENTRADA FRANCA

CAMPO DE MARTE
SÃO PAULO/SP
AV. SANTOS DUMONT 2.241 - SANTANA
SEXTA FEIRA | 12H ÀS 18H
SÁBADO E DOMINGO | 10H ÀS 18H
TRANSPORTE ADAPTADO GRATUITO
IDA E VOLTA DO METRÔ TIETÊ

Organização e Promoção

Parceria

Agência Oficial

A CORRIDA DO

Faça sua credencial antecipada no site:

www.mobilityshow.com.br

Apoio

EMPREGABILIDADE

LEI DE COTAS
COMPLETA 28 ANOS

A

legislação federal que foi criada em 1991
que trata da obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência
ou reabilitadas completou 28 anos em
julho de 2019.
A lei prevê que empresas que
tenham entre 100 e 200 funcionários preencham uma cota de
2 % com pessoas com deficiência. Já as empresas que
possuem entre 201 a 500 empregados, ofereça uma cota
de 3 %. Empresas de 501 a
1000 empregados devem
ter, ao menos, 4 % de trabalhadores PcD e aquelas
que tiverem mais 1001
trabalhadores destinem
uma cota de 5 %.
Fiscalizações existem periodicamente e
descumprir a lei implica em
multas para a empresa.
“Muitas empresas propagandeiam que têm preocupação social, mas ao contratar o percentual de
pessoas com deficiência que manda a lei estão apenas
cumprindo sua obrigação legal. Temos que cobrar
que as grandes companhias não fiquem amarradas
ao percentual previsto em lei, mas que o ultrapassem,
garantindo contratações para PcD nas mais diversas
áreas”, diz José Roberto Santana da Silva, coordenador do Coletivo PcD do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região.
Em entrevista, Victor Martinez,
pedagogo e orientador do Serviço de Inclusão Profissional da
APAE de São Paulo, afirma que
a partir da promulgação da lei,
em 1991, as empresas tiveram
um tempo para se adaptar e a
fiscalização se intensificou mesmo uma década depois. “Em 2001,
tínhamos 601 pessoas com deficiência trabalhando
no Estado de SP. Hoje, são cerca de 130 mil”, diz.
Dados do Instituto Ethos apontam para 7,7 milhões
de pessoas com deficiência em idade e condições de
serem inseridas no Brasil.
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De acordo com dados do IBGE, mais de 24 % dos brasileiros, ou seja, mais de 45 milhões de pessoas possuem algum
tipo de deficiência. Dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) de 2017 apontam que somente 360 mil PCD
estão empregadas pela Lei de Cotas.

O Brasil tem atualmente cerca de 35 mil empregadores
obrigados a cumprir a lei de cotas, o que corresponde a 750
mil postos de trabalho. Mesmo com a eficácia da lei, estudos
apontam que apenas 48 % do total das vagas reservadas
para Pessoas com Deficiência estão ocupadas. São Paulo é o
Estado que tem mais PcD no mercado de trabalho, chegando
perto de 130 mil.

Foto: Comitê Organizador Lima 2019 / Divulgação e CPB

ESPORTE

JOGOS PARAPANAMERICANOS:
BRASIL É REFERÊNCIA MUNDIAL

O

paradesporto estará todo voltado para
Lima, no Peru, durante os Jogos Parapan-Americanos. Aproximadamente 350
atletas brasileiros estarão disputando as
láureas continentais.
Os VI Jogos Parapanamericanos serão realizados na
cidade de Lima, no Peru. Esta é a primeira vez que o país
sediará um evento esportivo internacional importante. Os
Jogos começam dia 23 de agosto e vão até domingo,
dia 1 de setembro. A cerimônia de abertura acontecerá
no Estádio Nacional de Lima.
O CPB - Comitê Paralímpico Brasileiro estará participando com maior a missão brasileira da história dos jogos
até hoje: 512 integrantes, sendo 337 atletas. Entre os
quais, atletas-guias, calheiros, goleiros e pilotos, que não
possuem deficiência, de 23 estados e do Distrito Federal.
Os organizadores do evento afirmam que no total,
terão perto de 2 mil atletas. Serão 33 países em disputas
de 17 modalidades, ou seja: atletismo, basquete em
cadeira de rodas, bocha, ciclismo, futebol de 5, futebol
de 7, goalball, halterofilismo, judô, natação, rúgbi em
cadeira de rodas, parabadminton, parataekwondo,
tênis de mesa, tênis em
cadeira de rodas, tiro esportivo e vôlei sentado.
Três novas modalidades
serão novidade neste ano:
parabadminton, parataekwondo e tiro esportivo.
O Brasil busca repetir o
feito das três últimas edições dos Jogos continentais. Desde 2007, os atletas
brasileiros não conhecem
outro resultado que não
seja a liderança do quadro
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geral de medalhas. Foi assim no Rio 2007, em Guadalajara
2011 e em Toronto 2015, onde nossos atletas conquistaram 257
medalhas, das quais, 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze.
“Estamos muito animados e nossos atletas estão prontos
para encher o País de orgulho. Temos uma grande responsabilidade, que é manter a hegemonia no continente, por isso vamos
com nosso melhor time para Lima. Trata-se da primeira edição
de Parapan em que pudemos oferecer a estrutura do Centro de
Treinamento Paralímpico, em São Paulo/SP, aos atletas
brasileiros. A preparação dos nossos atletas e a
qualidade dos profissionais envolvidos nesta
missão nos dão a certeza de que fizemos
tudo certo. Estamos prontos para encher o
Brasil de orgulho neste Parapan”, comentou
Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, bicampeão paralímpico
de futebol de cinco (para cegos) em Atenas 2004
e Pequim 2008”.

As Paralimpíadas Universitárias 2019, realizada no Centro de
Treinamento Paralímpico, em São Paulo/SP, terminaram no dia 26
de julho. A UNIP - Universidade Paulista sagrou-se campeã geral
da competição. A UNICESUMAR/PR e a Universo de São Gonçalo/
RJ, ficaram, respectivamente em segundo e terceiro lugar. Competiram nesta quarta edição do evento, 382 atletas de 21 estados e
do Distrito Federal.
As Paralimpíadas Universitárias são uma continuidade das Paralimpíadas Escolares, das quais participam atletas de 12 a 17 anos.
Mas no evento universitário a disputa é por instituição de ensino e
não por estado, como ocorre nas Escolares. Acontece de 18 a 23
de novembro a 13ª edição da competição escolar, também no CT
Paralímpico.
Entre os participantes, 14 foram convocados para integrar a
delegação brasileira nos Jogos Parapanamericanos de Lima, em
agosto. A vice-campeã foi representada por três atletas convocados:
as gêmeas da natação Beatriz e Débora Carneiro, ambas da classe
S14 (deficiência intelectual), e Edevaldo Pereira (F44) do atletismo.
As Paralimpíadas Universitárias são organizadas pelo Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB), com apoio da Confederação Brasileira
do Desporto Universitário (CBDU), Secretaria de Esporte, Lazer e
Inclusão Social do Governo Federal, Governo do Estado de São
Paulo, Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e da Prefeitura Municipal de São Paulo. O evento tem como objetivo estimular

a participação dos estudantes universitários com deficiência física,
visual ou intelectual em atividades esportivas de todas as Instituições
de Ensino Superior (IES) do território nacional, para promover a ampla
mobilização em torno do esporte.
Na competição, foram disputadas 8 modalidades: atletismo, bocha, basquete 3x3, judô, natação, parabadminton, tênis de mesa e
tênis em cadeira de rodas.

Crédito Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro (imp@cpb.org.br)

Mais de 300 atletas participam das Paralimpíadas Universitárias 2019

LIÇÃO DE VIDA

POR HERMES OLIVEIRA

COLHENDO SUPERAÇÃO !

R

omildo Klein é cadeirante. Ele é operador de máquina. Vive num assentamento em Piratininga, distrito de
Nova Ubiratã/MT e divide o serviço de
plantação de milho e soja com o pai,
desde o preparo da terra para plantar até a colheita.
Vamos falar de colheita... É assim que tudo começa para Romildo. Ele e o pai, enquanto um colhe o
outro transporta de caminhão até o silo. Em 2018 foi
quando ele subiu na parte mais alta da colheitadeira
para fazer ajustes de regulagem e escorregou, caiu de
costas no chão, perfurando seu pulmão e quebrando
a coluna em T3 e T4, comprimindo a medula. Era um
lugar distante de tudo... Seu pai saiu em busca de
ajuda para fazer o socorro e encontrou um vizinho
que veio ajudar. Levaram Romildo em um veículo simples até um posto de saúde mais próximo e de lá ele
seguiu de ambulância para a cidade de Sorriso/MT.
Em um período de 3 dias foi feita a fixação da
coluna, depois de melhoras foi para o Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília/DF, fazer fisioterapia de
reabilitação e exames, aprender a viver na cadeira
de rodas.
Romildo diz que agora aguarda para ver se volta
a andar ! Somente Deus que sabe, não é verdade ?
Ele faz fisioterapia de manhã e à tarde vai para
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a roça colher. “É o que sei e gosto de fazer desde criança até
hoje, com meus 34 anos de idade”, conta Romildo. Enquanto
aguarda ansioso a sua recuperação. Ele e uns amigos fizeram
umas adaptações em uma rampa improvisada no trator. Assim,
o agricultou subiu na máquina colheitadeira para voltar a trabalhar e com uma simples adaptação nos comandos, já consegue
colher normalmente.
O rapaz está adorando conseguir continuar fazendo o que
sempre fez desde menino. Assim, ele consegue realizar umas 4
horas de trabalho por dia e está feliz. Mas mesmo assim, ele faz
questão de deixar sua indignação: “agora que estou paraplégico, tudo que necessito é muito caro e recebo pouco apoio de
entidades e do governo. Principalmente para quem mora mais
longe dos grandes centros”.
No seu dia a dia, no interior do Brasil, trabalhando e produzindo, Romildo é um exemplo de vida e de ser humano. Parabéns
Romildo e a todos nós !

Hermes Oliveira
é paraplégico, é autor do livro “Um
motorista especial de carreta”, é
ex-piloto de Parakart e associado da
Acalme. Hoje mora no interior do
Paraná.
E-mail: hermes50silva@gmail.com

MERCADO

SOMPO DESENVOLVE SEGURO INÉDITO
NO BRASIL VOLTADO A PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

A

Sompo Seguros S.A., lançou recentemente um serviço que garante ser a primeira
seguradora do País a desenvolver um
produto inédito no mercado brasileiro,
que tem como objetivo atender a PcD
- Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida,
assim como idosos que necessitam de equipamentos
de Tecnologia Assistiva.
Segundo Francisco Caiuby Vidigal Filho, Presidente da empresa: “A Sompo trabalha globalmente sob o conceito de buscar inovações em
seus produtos e serviços a fim de propiciar
bem-estar às pessoas. Criamos, no Brasil,
um produto inédito dentro da companhia, que
visa trazer mais tranquilidade a um público que
não contava até então com suporte em termos de
seguro e assistências relacionados a equipamentos que
são essenciais em seu dia-a-dia”.
O Seguro Equipamentos de Mobilidade indeniza o
custo com reparos ou reposição de equipamentos, tais
como: cadeiras de rodas, triciclos com propulsão pelas
mãos e próteses em caso de acidentes de causa externa, a exemplo de quedas, impactos, colisões, desabamentos, atropelamentos, assaltos à mão armada etc.
A empresa garante que nos próximos meses serão incluídos ao portfólio aparelhos auditivos, dispositivos para
escrita para leitura e impressão em braile, entre outros.
Além de ser o primeiro seguro com esse tipo de
cobertura no Brasil, o seguro Equipamentos de Mobilidade também é o primeiro produto da Sompo em todo

o mundo com essas características. O produto também
conta com um Plano de Assistência 24 horas com serviços voltados a atender às necessidades específicas
de PcDs ou com Mobilidade Reduzida.
O produto oferece Taxi Emergencial, Despesas Médicas por Acidente, Rede de Cuidadores, Recolocação
Profissional, Concierge especializado no atendimento
de PCD, Courrier, entre outros.
“O Sompo Equipamentos de Mobilidade foi criado a
partir do trabalho desenvolvido pela área de Inovação da
Sompo. Os agentes de inovação da companhia mapearam que não havia no mercado um seguro que atendesse
as reais necessidades de PcD ou Mobilidade Reduzida.
Com isso, a companhia lançou o Sompo Equipamentos
de Mobilidade, que teve seu reconhecimento por meio
do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, conferido pela Confederação Nacional
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, na
categoria Produtos e Serviços”, afirma Francisco Caiuby
Vidigal Filho.
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O F E R T A S

E X C L U S I V A S

PCD É NA CARAIGÁ!
T-CROSS 200 TSI AUTOMÁTICO 2020

(Pintura sólida / Itens de série / Não possui isenção de IPVA)

Preço público

Com isenção de IPI + Bônus VW

R$94.490,00

R$75.150,34

POLO MSI 1.6
AUTOMÁTICO 2020
(Isenção de IPVA e ICMS +
Rodízio / Pintura sólida)

VIRTUS 1.6 SENSE
AUTOMÁTICO 2020

(Isenção de IPVA e ICMS + Rodízio
Branco , Preto ou Vermelho)

Preço público

Preço público

R$66.890,00

R$69.990,00

Com isenção de IPI + ICMS

Com isenção de IPI + ICMS

R$50.143,17

R$55.228,46

No trânsito, dê sentido à vida.
Ofertas válidas até 31/8/2019. Consulte condições na concessionária.

(11) 3525-8618
(11) 3525-8623
(11) 9 6433-8806

Cliente PcD compra Volkswagen com descontos
imperdíveis e isenções de IPI e ICMS.

SUA NECESSIDADE É
NOSSA PRIORIDADE.

Na Audi Caraigá você encontra veículos PCD com condições exclusivas.
Venha até nossa concessionária e agende um test drive.

No trânsito, dê sentido à vida.

AUDI CENTER MORUMBI

AUDI CENTER JARDINS

Av. Duquesa de Goiás, 800

R. Colômbia,659 - Jardim America

Real Parque- São Paulo-SP

São Paulo-SP

(11) 3525-8008

(11) 3896-6000

(11) 97450-3277

(11) 97450-3277

TRABALHO

P O R M A R TA G I L

A SUSTENTÁVEL LEVEZA DA INCLUSÃO

A

Inclusão pode começar por uma lei e, a partir daí,
pode “pegar”.

Para “pegar”, monta-se um sistema de fiscaliza-

ção, reforçado com multas, que têm o condão de
despertar reações adversas, como apresentação

de sucessivos recursos jurídicos.

A Lei de Cotas (Art. 93 da Lei 8.213/1991) ilustra o acima

exposto. Ela estabelece que empresas com 100 empregados e

mais contratem pessoas com deficiência e/ou reabilitadas pelo
INSS, numa proporção de 2% a 5%, em função do número de
trabalhadores.

Após 1991, o que aconteceu com essa lei ?

Foi regulamentada em 1999, pelo Decreto 3.298, que esta-

beleceu a competência da fiscalização e como caracterizar a

deficiência. Porém, as multas só foram previstas em 2003, pela
Portaria n.º 1.199 – 12 anos após a promulgação da Lei.
Há quantos anos a Lei de Cotas está em vigor ?

Considerando 1991, a resposta é 28 anos. Ou 16 anos, con-

siderando 2003.

Podemos afirmar, com segurança, que está em vigor há mais

de 15 anos. Quais são seus resultados? A resposta imediata é:

segundo a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, em
2016 havia 418.521 pessoas com deficiência no mercado formal
de trabalho.

Proponho considerar a lei de cotas como uma ação afirmativa,

que visa combater discriminações pela equiparação de oportu-

nidades e acesso a direitos básicos, principalmente Educação
e Trabalho.

No Brasil, a lei de cotas ainda é vista, por muitas empresas,

como uma imposição, que onera as empresas, pois se vêm “obrigadas” a empregar pessoas que consideram “incapacitadas”.

O fato é, desde então, pessoas com deficiência estão sendo

contratadas, com impactos e resultados percebidos por pesquisas

e estudos qualitativos: o ambiente de trabalho, que o paradigma

da economia 4.0 recomenda que seja colaborativo e inovador, é

estimulado a se reinventar, para conviver com pessoas até então

“invisíveis” e cuja diferença – não confundir com desigualdade –

propõe novas soluções e mostra que há um nicho de mercado, de
tamanho significativo, a ser explorado. Suas demandas específicas
muitas vezes coincidem com as da população 60 anos e mais.

Considerar as diferenças contribui para a melhoria das re-

lações; a produtividade tende a aumentar, agregando valor ao

MÚSICA E ARTE
negócio e diminuindo o turn over. A sustentabilidade da
empresa agradece.

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

“OÁSIS”: LEIRIA - PORTUGAL

A pessoa com deficiência amplia perspectivas, autoestima

e independência. Tem acesso a bens de consumo, lazer, cultura e desenvolve seu potencial. Estatísticas do MEC compro-

vam o aumento da matrícula, desde 2008, em todos os níveis
educacionais – sim, mesmo na Educação Superior e na pós.

Um novo segmento de mercado começa a se constituir,

com novos serviços e produtos. Um círculo virtuoso vai se
estabelecendo: pessoas até então vistas como “incapazes”
passam a contribuir para o desenvolvimento social e a pagar

impostos. São cidadãs. São personagens de novelas, estão

nos shopping centers, ruas, teatros e cinemas; estimulam o

turismo e a indústria da moda, praticam esportes e participam
de seminários, graças à audiodescrição, legendas e Libras
(língua brasileira de sinais).

Aprendemos que inclusão e acessibilidade se complemen-

tam e, melhor ainda, são boas para todos: quem empurra carrinho de bebê, quem tem mais de sessenta anos, grávidas no

final da gestação, obesos, pessoas com mobilidade reduzida
e aquelas que carregam volumes pesados preferem rampas.

Inclusão é processo. A Lei de Cotas tem-se mostrado

eficiente para promover a equiparação de direitos e oportuni-

dades de significativa parcela da população e para alavancar o
desenvolvimento social e econômico do Brasil – diria até que

é o mais eficiente instrumento em uma sociedade produtiva,
como a nossa.

O que começou como remédio amargo tem trazido resul-

tados positivos, para todos. Vale a pena investir na expansão
e no aprimoramento de alguns aspectos.
Todos ganhamos !

Marta Gil
é Coordenadora Executiva do
Amankay Instituto de Estudos
e Pesquisas (www.amankay.
org.br); consultora na área
de Inclusão de Pessoas com
Deficiência, coordena projetos
sobre Educação e Trabalho, para
empresas e órgãos públicos;
palestrante em encontros
nacionais e internacionais; tem
livros e artigos publicados;
conteudista de vídeos e de
cursos de educação à distância
(EAD); idealizadora do Discovery,
primeiro jogo corporativo
brasileiro sobre Inclusão, em
parceria com Fabiano Onça
Games. Este artigo foi publicado
no jornal “Folha de São Paulo”,
pág. 3 – Tendências e Debates, no
dia 18/05/2019.
E-mail: martaalmeidagil@gmail.com

O

lá queridos leitores ! Conheci a senhora Maria
Cecília Alves Timóteo Neves, da cidade de Leiria, em Portugal. Ela é presidente da direção da
OASIS – Organização de Apoio e Solidariedade
para a Integração Social.
A Oasis foi criada na sequência do desenvolvimento de cursos
de formação profissional para pessoas com deficiência, promovidos
pelo Centro Regional da Segurança Social, co-financiados pelo
Fundo Social Europeu e adquiriu personalidade jurídica em 1990.
A Instituição destina-se a apoiar cidadãos de ambos os sexos,
que sofram de deficiências motora, intelectual, sensorial e doença
mental, cuja faixa etária inicia aos 16 anos, sem limite máximo
de idade. Tem como visão constituir-se como uma instituição de
referência na área de reabilitação, inclusão social e do exercício da
cidadania plena da pessoa com deficiência.
Os fundadores foram: Dra. Clementina Fernandes, Dr. Marques
da Costa, Dr. Rui Gomes, Sr. Américo Oliveira e Sr. João Guerreiro. A
Sra. Maria Cecilia pertence aos Órgãos Sociais desde a sua fundação, trabalhou primeiro como Tesoureira e atualmente é Presidente.
Os projetos especiais desenvolvidos são o grupo de teatro e o
grupo de música com os utentes.
As terapias aplicadas são: natação adaptada, equitação terapêutica, bocha, atividade física adaptada, reabilitação funcional,
psicomotricidade, inclusão digital, apoio psicológico individual,
terapia pelo grupo, apoio social, expressão musical, expressão
plástica, expressão corporal e dramática, treino de competências
sociais, entre outras. São realizados trabalhos como: esmirna,
arraiolos, ponto cruz, encadernação, cerâmica, massoterapia e
trabalho ocupacional. As famílias participam das festas assistindo
às pequenas atuações dos atendidos. O site é oasisleiria.org
Apresentei-me recentemente na Europa e em Portugal tive o
prazer de conhecer a Oasis e de fazer um show na instituição.
Fiquei feliz com a alegria e participação de todos.
Parabéns pelo trabalho e obrigada pela ótima recepção dos
portugueses !

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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SEXUALIDADE

POR BRENDA MARQUES

SOBRE SER UMA MULHER COM
DEFICIÊNCIA E TRANSAR

J

á na minha primeira experiência sexual eu me senti
rejeitada por ser uma mulher com deficiência - e
tenho medo que esse trauma se repita. Mas hoje eu
consigo lidar melhor com esse sentimento, pois sei
que ele é causado pelos preconceitos e estereótipos
que a sociedade despeja em nós, mulheres com deficiência. Essa
violência do senso comum, muitas vezes, interfere na visão que
tenho de mim mesma e na minha autoestima.
É importante perceber que ser mulher e viver numa sociedade patriarcal significa estar diariamente sujeita à violência do
machismo. Por consequência, ser uma mulher com deficiência
nessa mesma sociedade significa ser violentada em dobro: pelo
machismo e pelo capacitismo - que é o preconceito contra
pessoas com deficiência. Quando se é mulher, o machismo te
diz: ‘Você não pode fazer sexo por prazer e transar com quem e
quantos quiser. Seu dever é apenas satisfazer o homem. Quando
se é mulher com deficiência, o machismo e o capacitismo te
dizem: ‘Você é assexuada. Não é capaz de transar e que dirá ter
prazer. Seu corpo não é capaz de saciar a libido de um homem’
A verdade é que nossos corpos não são vistos com naturalidade, como uma possibilidade diante da diversidade humana.
Pelo contrário, ao longo da história, nos aprisionaram com alguns
estereótipos: a santa intocável, a doente que necessita de cura,
a coitada digna de pena ou caridade ou o exemplo de superação. Nunca fomos vistas como mulheres que têm uma condição
de vida diversa - a deficiência. E que sentem tesão. Transam,
querem gozar e têm diferentes orientações sexuais. O próprio
presidente da República não reconhece questões essenciais para
que possamos exercer nossos direitos sexuais. Quando ainda
era deputado, votou contra uma parte específica da LBI: o inciso
VI do 4° parágrafo do artigo 18 (CAPÍTULO III – DO DIREITO À

SAÚDE): “respeito à especificidade, à identidade de gênero e à
orientação sexual da pessoa com deficiência”. Por todos esses
motivos, é urgente a união entre nós, mulheres com deficiência.
Juntas podemos mostrar que existimos, reivindicar nosso lugar
no feminismo, na sociedade, nos cargos de poder - e também
nas baladas, motéis e onde mais decidirmos estar.

Brenda Marques
é mulher com deficiência, feminista,
intensa. É jornalista nos dias da semana.
‘Tem coisa que só sai da gente por
escrito’: essa frase que li num lambelambe traduz o meu relacionamento
com as palavras, para mim são a
expressão de tudo que penso e sinto.
Tenho amor pela escrita. Hoje, aos 24
anos, tento fazer o exercício de usar
´palavras que movem’ – como diz Eliane
Brum - ou seja, que despertam a ação
do leitor para a mudança rumo a uma
sociedade mais inclusiva e empática.

V E Í C U L O S E A D A P TA Ç Õ E S

GRUPO CARRERA: PESSOAS,
NEGÓCIOS E SONHOS !

C

om mais de 20 anos no mercado automotivo, o Grupo Carrera aposta em pessoas, viabiliza negócios
e realiza de sonhos. É por tudo isso que o Grupo
se destaca entre os maiores do País em volume de
vendas em todas as marcas que representa. São
8 Concessionárias Chevrolet em São Paulo/SP e Brasília/DF, 8
Nissan, em São Paulo/SP e Vale do Paraíba/SP e 3 Volkswagen
em São Paulo/SP.
O trabalho do Grupo também se destaca no “Programa Carrera
Realiza” que tem como objetivo divulgar os benefícios de isenção
de impostos na compra de automóvel, levando informação do
processo aos elegíveis e prestar atendimento especial ao público
alvo, proporcionando ao cliente conforto, agilidade,
comodidade e segurança na aquisição de seu
veículo novo/0Km.
Tatiana Cucato, Gerente de Vendas Diretas da Chevrolet no Grupo Carrera afirma
que: “trabalhar em conjunto é agregar excelência e valores naquilo que faz. Há mais
de 15 anos na área, o Grupo é referência no
mercado automotivo. Além das Vendas Diretas,
táxis e descontos para quem tem CNPJ. A marca se destaca no
atendimento a PcD, através do Programa Realiza, um canal direto
de vendas de veículos com isenção de impostos”.
“A Volkswagen oferece em seu portfólio produtos de altíssima tecnologia e com qualidade alemã que só a Volkswagen tem
os veículos com isenção do IPI e ICMS são os mais completos
do mercado, ela oferece um bônus especial oferecido pela Volkswagen nos modelos com isenção do IPI. A novidade
do momento que é a T-Cross Automático 2020 que se destaca com bônus de 15 %”, afirma Ulisses Junior,
Gerente de Vendas Diretas VW do Grupo Carrera.

De acordo com
Andréa Nakamura,
Gerente de Vendas
Diretas Nissan no
Grupo Carrera: “através do Programa Carrera Realiza o cliente conta com profissionais treinados para o
atendimento as suas necessidades, independente do segmento. Possuímos
uma estrutura para oferecer ao cliente
o melhor em atendimento e comodidade. E pensando na necessidade de
inclusão de pessoas com mobilidade
reduzida, a Nissan desenvolveu o programa Nissan Mobilidade para Todos, exclusivo para pessoas com deficiência. Além
dos benefícios fiscais oferecidos pelo governo, o programa
conta com desconto adicional em alguns veículos”

“O Carrera Realiza atua com a missão de aprimorar a
excelência no atendimento para que o cliente saia satisfeito e com a certeza de ter realizado um sonho. Portanto, além da venda, os profissionais prestam assessoria
completa no processo de isenção, acompanham o cliente
desde o primeiro contato até a entrega do veículo, realizam parcerias com clínicas especializadas, autoescolas
e despachantes e oferecem test-drive. Para corresponder
aos preceitos de Acessibilidade, seja para exercer suas
atividades de trabalho, lazer ou transporte, os veícu- l o s
são adaptados conforme a necessidade de
mobilidade de cada um. Por isso, a cada
dia os serviços são aprimorados por
meio de profissionais qualificados, que
primam pelo atendimento exclusivo aos
seus clientes”, afirma Sueli Aparecida
Sanches, Diretora Geral de Frotas do
Grupo Carrera.
REVISTA REAÇÃO
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EXPERIÊNCIA

POR DANIELE MENEGHIN

“PODE VIR”

VAMOS FAZER A DIFERENÇA !

O

Startup Weekend é um evento de
54 horas, um evento transformador, onde profissionais de diversas
áreas, como: designers, desenvolvedores, profissionais de marketing,
negócios e produtos se reúnem para compartilhar
ideias, formar times e criar Startups do zero.
Um final de semana intenso, transformador, com
muita adrenalina e aprendizado. É uma dinâmica
incrível, onde fazemos novos amigos, apresentamos
ideias, escolhemos um projeto, formamos um time e
começamos a trabalhar, e ao final do domingo, estas
equipes apresentam suas Startups a uma banca de
jurados e as melhores ideias são premiadas.
E foi no Startup Weekend Acessibilidade, realizado nos dias 12, 13 e 14 de julho na sede da Rede de
Reabilitação Lucy Montoro em São Paulo/SP, onde 7
pessoas desconhecidas reunidas numa equipe multidisciplinar, motivadas a diagnosticar problemas de
acessibilidade, se juntaram para desenvolver uma
solução para garantir experiências acessíveis e de
qualidade no atendimento a todos, uma experiência
profissional e de vida incrível, com lindas histórias
de superação compartilhadas durantes estas 54
horas.
Foi assim que nasceu o “Pode Vir”. E com ele,
ganhamos o primeiro lugar na Startup Weekend SP
Acessibilidade, tendo como prêmios 6 meses de
mentoria no SEBRAE-SP, 12 meses de assinatura da
Revista Reação - Revista Nacional de Reabilitação e
um estande na maior feira de mobilidade, acessibilidade e inclusão do País, a Mobility & Show 2019, em
setembro, no Campo de Marte na capital paulista.
E afinal, o que é o Pode Vir ?
O “Pode Vir” é um aplicativo que nasceu para
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conectar pessoas e estabelecimentos, garantindo experiências
acessíveis e qualidade no atendimento para todos. A tecnologia
permite que as pessoas com deficiência auditiva, física e visual
tenham fácil acesso a informações sobre os estabelecimentos
que estão preparados para atendê-los. Em contrapartida, os estabelecimentos podem acolher este nicho de mercado com mais
qualidade, além de se qualificar para atender novas demandas
como eventos, encontros sociais entre outros. Acessibilidade
não é apenas uma ação social, é uma oportunidade de negócio.
Em breve, o APP estará disponível para Android e IOS.
Nosso time é formado por uma equipe multidisciplinar composta por: Bruno Arruda (Designer), eu Daniele Meneghin (Economista), Erick Muniz (Engenheiro), Giorgio Peragallo (Engenheiro), Marta da Silva (Desenvolvedor), Thais Soares (Psicologa) e
Vanessa Koso (Marketing).
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Daniele Meneghin
35 anos, formada em
Ciências Econômicas pela
Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), possui mais de
12 anos de experiência na área de
finanças. É sócia do projeto “Pode
Vir” e uma aprendiz neste mundo de
Startups e inovação.
E-mail: danielemeneghin@gmail.com
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COMEMORAÇÃO

LINHA MOVE ESTÁ COMPLETANDO
UM ANO NA CAPITAL PAULISTA !

A

Linha Move, loja multimarcas de cadeiras
de rodas, no mercado desde janeiro de
2015 em São Bernardo do Campo/SP,
região do Grande ABC, e em outubro
de 2018 inaugurou um novo espaço na avenida dos
Bandeirantes, no bairro do Planalto Paulista, zona sul da cidade de São
Paulo/SP, próximo ao aeroporto de Congonhas.
Para Sérgio Alves da Silva, diretor técnico da
empresa, a abertura de uma nova loja aconteceu
porque “o próprio cliente solicitava uma loja na
capital e também por ser a maior cidade do
Brasil e que os maiores Centros de Reabilitação
estão aqui. Por isso também, escolhemos um
ponto que facilitasse o acesso de todos”.
A Linha Move oferece todos os produtos para
Pessoas com Deficiência, desde muletas e almofadas, até cadeiras motorizadas e manuais, além de adaptações prediais e
em cadeiras de banho, guinchos etc. A empresa também oferece
assistência técnica e locação de cadeiras de rodas.
Segundo Sérgio: “todo começo não é fácil. Vimos que desde a
abertura a loja tem superado algumas expectativas. Estamos bem
otimistas, embora o mercado esteja um pouco retraído. O grande
destaque é que estamos conseguindo atender bem melhor nossos
carrera_gm.pdf
1
12/08/2019
12:53
clientes, devido
à facilidade
em ter uma loja mais próxima a todos”.

De acordo com o diretor: “o nosso grande
diferencial está no atendimento. Temos vários
profissionais disponíveis, uma equipe de
consultores, terapeuta ocupacional e técnicos para poder servir da melhor forma possível. Estamos sempre buscando melhorias para atingirmos um
grau de excelência. É até difícil enumerar os itens que oferecemos.
São muitos para poder listar um a um. Temos, além de produtos,
serviços. Somos uma loja multimarcas. Temos todos os produtos
que as PcD necessitam, mas focamos mais em cadeiras do
tipo monobloco”.
Diante do primeiro ano de fundação, o diretor e um
dos sócios da Linha Move ao lado da empresária
Mariane Sant’Ana, avalia a atual situação brasileira.
“O Brasil é um País carente em atendimento ao público com deficiência. Em nossas viagens pelo Brasil,
sentimos que muito precisa ser feito para atender essas
pessoas, tanto no lado governamental quanto no privado.
Temos planos para abrir outras lojas, mas com planejamento e
estrutura. Não observei muita melhora no poder de compra do
brasileiro. A economia ainda está retraída e acredito que nesse
segundo semestre poderemos ver alguma mudança significativa”.

NA CARRERA CHEVROLET TEM!
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LINHA SUV COM
ISENÇÃO DE IPI

+ DESCONTO ADICIONAL DA MONTADORA
ALPHAVILLE • BUTANTÃ • CEASA VILLA-LOBOS • OSASCO • PERDIZES • REBOUÇAS • OSASCO

4002-1515 • WWW.CARRERA.COM.BR

Consulte condições nas lojas Carrera Chevrolet, IPVA 2019 por nossa conta e isenção de IPI, somente para linha SUV. A Carrera Chevrolet se reserva o direito de corrigir possíveis erros gráficos/digitação.
Ofertas válidas até 31/08/2019 ou fim do estoque. Imagens ilustrativas. Na cidade somos todos pedestres.

NOVIDADE

AME LANÇA APLICATIVO
DE LIBRAS EM TEMPO REAL

Este QRCode contém
vídeoexplicativo do
ICOM
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A gente se fala.

A

AME - Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais, ONG que há 29
anos trabalha pela inclusão das pessoas
com deficiência apresentou recentemente o aplicativo ICOM.
O APP – disponível para os sistemas IOS e Android
- facilita a comunicação com surdos e faz a tradução
simultânea da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
- para o português por meio de um call center de
intérpretes que funciona 24 horas por dia atendendo
as chamadas de vídeo ao vivo. Para a comunidade
surda, o português é a segunda língua, e muitos não se
preocupam em aprender, o que reforça a importância
de ferramentas que ajudem na comunicação.
Segundo o Censo 2010, dos cerca de 46 milhões
de pessoas com deficiência do nosso País, quase 10
milhões afirmam ter alguma dificuldade de audição.
Deles, 10 %, ou cerca de um milhão, se declaram
Surdos e são o público que mais necessita de um
apoio na comunicação.
O ICOM veio para atender este grupo. Hoje são
cerca de 30 mil os Surdos que já baixaram e utilizam o
aplicativo, que realiza uma média diária de 800 atendimentos. “Este número pode crescer. Ainda há muitos
Surdos que podem se beneficiar dessa ferramenta”,
afirma José de Araújo Neto presidente da AME.
O ICOM é voltado para empresas e poder público
preocupados em garantir ao Surdo o direito de ser
atendido em seu próprio idioma. A resolução Nº 667,
de maio de 2016 da ANATEL obriga as empresas de
telefonia a garantirem ao surdo a possibilidade de

tradução da Libras para o português. “O ideal é que
empresas de todos os setores, além dos órgãos públicos também tenham esta preocupação de promover o
respeito e a cidadania”, comenta Araújo.
O Ministério Público do Estado de São Paulo e a
Prefeitura de São Paulo já oferecem o atendimento em
Libras por meio do ICOM.
O principal diferencial do ICOM hoje, é sua disponibilidade em locais públicos e privados sem a necessidade
do usuário gastar seu plano de dados. Isso por que
quando o serviço é contratado, ele também garante
que a Internet que será utilizada na chamada seja de
responsabilidade da empresa ou órgão que o contratou.
Como funciona
C

O diálogo é realizado por meio de uma chamada
de vídeo para o Call Center da AME. Por exemplo, se
o Surdo vai a uma consulta médica e não consegue se
comunicar com a recepcionista, esta liga para a central
de seu computador, celular ou tablet, e direciona a câmera para o paciente. Ele explica o que veio fazer e o
intérprete do Call Center informa a recepcionista o que
está falando a pessoa surda.
O caminho pode funcionar de maneira inversa também, por exemplo: o profissional de uma empresa
pergunta a seu colega Surdo algo por meio do ICOM.
A intérprete do outro lado da ligação de vídeo irá se
comunicar em Libras para que o funcionário Surdo entenda o que o outro quer falar. As aplicações são as mais
diversas – como no caso da Prefeitura de São Paulo.
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POR CIDINHA SIQUEIRA

SURGE UMA NOVA MULHER

A

mulher traz em suas entranhas a grande força da
vida. Lidera caminhos, luta pelo reencantamento do
mundo, respeita seus semelhantes, defende o respeito
à diversidade humana, preserva o planeta e renova a
vida. Traz consigo características inerentes a natureza
feminina. A mulher é intuição, consegue ver longe, ouve o outro para
compreendê-lo, busca o equilíbrio nas relações de gêneros, fortalece
a democracia e os direitos humanos.
Acredito numa nova mulher que surge de conquistas pessoais e
coletivas, que nasce de um novo paradigma nas relações de gênero.
Uma mulher que, a partir dos seus desafios próprios de superação
dos preconceitos e discriminação, ama as diferenças e nelas se
fortalece.
Essa nova mulher constrói o futuro, não nega nem foge dos conflitos, mas busca resolvê-los por meio do dialogo e da força espiritual.
Desse modo, elimina do seu dicionário conceitos como competição,
disputa, superioridade. Baseia suas relações de gênero em outros
conceitos, como respeito mutuo, capacidade, diversidade e parceria.
Na busca pela dignidade plena, encontra, ainda, o domínio do
homem em muitas áreas de atuação, mas o acesso contínuo e
crescente às instituições de ensino, por exemplo, onde passou a
dominar inúmeras áreas de conhecimento, lhe prepara para velhos
e novos desafios. Nesse contexto, surge como ponto de equilíbrio
e conquista o reconhecimento por sua competência e condição de
reagir positivamente
as
adversidades.
carrera_volks.pdf
1
12/08/2019
12:56

No seio dessa nova mulher a humanidade deve se apoiar. Numa época em que
as relações humanas estão cada vez
mais fragilizadas, a mulher acaba se
tornando um pouco de mãe de todos: dá colo, ensina a lutar pelos
seus direitos, a viver, a amar. Em seu
espelho estão refletidas as imagens
de Maria, Divina, Helena, Tereza, Elizabeth, Joana, Maria da Penha, Madre
Thereza de Calcutá, Cora Coralina, Berta
Becker, Dorina, Soroty Stang, Zilda Arns Nilmam, Elen Keller, Frida Cahlo e outras mulheres,
principalmente as anônimas, prontas para serem
novas. Prontas para protagonizar um novo tempo
em nossas vidas.

Cidinha Siqueira
é pedagoga e psicóloga, atuou durante
dois mandatos como vereadora por
Goiânia/GO e atualmente é Secretária
Municipal de Políticas para as Pessoas
com Deficiência ou Mobilidade
Reduzida na cidade de Goiânia. Gerente
da Secretaria de Desenvolvimento
Social do Estado de Goiás.
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ALPHAVILLE • OSASCO • CEASA VILLA-LOBOS
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(*) Consulte condições nas lojas Carrera Volkswagen, IPVA 2019 por nossa conta e isenção de IPI, somente para linha SUV. A Carrera Volkswagen se reserva o direito de corrigir possíveis erros gráficos/digitação. Ofertas válidas até 31/08/2019 ou fim do estoque. Imagens ilustrativas. Na cidade somos todos pedestres.

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

CARRO 0KM
COM ISENÇÃO
DE IMPOSTOS

ESTACIONAMENTO, ENTRADA E ATENDIMENTO GRATUITOS
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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 só lugar!

PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

ENTRADA FRANCA
Realização e Promoção

PARQUE DE EXPOSIÇÕES
AGROPECUÁRIAS DE GOIÂNIA
(SGPA)

Parceria

Hotel oficial

Apoio

SEXTA – 12H ÀS 18H
SÁBADO E DOMINGO DAS 10H ÀS 18H
Faça sua credencial antecipada no site:

www.mobilityshow.com.br

PREVIDÊNCIA

P O R T H I A G O H E LT O N

A REFORMA PREVIDENCIÁRIA
E OS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

A

Reforma Previdenciária segue avançando no Congresso Nacional e muitas pessoas com deficiência e
famílias não tem nem ideia de como os seus direitos
poderão ser impactados.
Então, para explicar de forma clara e didática a real
situação das pessoas com deficiência neste contexto de mudanças
previdenciárias, venho destacar 5 pontos que julgo ser os mais
importantes no tocante aos direitos da pessoa com deficiência,
considerando o atual momento de tramitação do texto da reforma.
Para isso, vamos esquecer aquele texto inicial da PEC 06/2019 e
ir direto ao que interessa no texto base atualizado, já aprovado pela
da Câmara dos Deputados e que segue para apreciação do Senado.
1. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS)
Após as mudanças promovidas na Comissão Especial, absurdos
do projeto inicial como o critério de patrimônio familiar de no máximo
R$ 98 mil, foi removido do texto da reforma previdenciária, assim
como a redução do benefício para os idosos, prevalecendo assim
as regras que vigoram atualmente para concessão e manutenção
do benefício, tanto para os idosos, quanto para as pessoas om
deficiência que se enquadrem nos requisitos legais.
No que tange ao BPC o grande problema no texto aprovado ficou
na inclusão do “parágrafo único” no art. 203, que trouxe para dentro
da constituição o critério de renda familiar per capta inferior a um ¼
do salário mínimo.
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Todos nós sabemos o quanto esse critério de renda é obsoleto
e necessita ser revisto em nome da dignidade das famílias que
realmente dependem desse benefício. Não é por acaso que esse
critério de ¼ do salário mínimo por membro da família já vem sendo
constantemente flexibilizado pelo Poder Judiciário em diversas
ações previdenciárias.
A rigor, para modificar esse critério de renda para concessão
e manutenção do benefício dentro das regras que vigoram hoje,
bastaria uma simples alteração no texto da Lei 8.742/1993 (LOAS).
Mas com o novo texto da Reforma Previdenciária, futuras alterações
desse critério de renda só seriam possíveis por meio de uma nova
emenda constitucional – procedimento muito mais rígido e que
desconstrói a jurisprudência atual para redução do critério renda.
Por fim, o mesmo dispositivo do texto aprovado ainda prevê que,
além do limite de renda familiar, outros “critérios de vulnerabilidade”
poderão ser adotados por lei.
2. APOSENTADORIA DO SEGURADO COM DEFICIÊNCIA
(RGPS)
Atendendo a previsão do art. 201 §1º da Constituição Federal,
temos em atual vigor a Lei Complementar 142 de 2013 que foi
criada para estabelecer critérios diferenciados para aposentadoria
da pessoa com deficiência, a chamada “aposentadoria especial
da PcD”, uma grande conquista social que tem produzido efeitos
significativos no contexto previdenciário até então.

Contudo, o texto base aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados mantém a previsão do projeto inicial de que uma
nova lei complementar poderá prever esses
critérios diferenciados para aposentadoria
por idade e tempo de contribuição para os
segurados com deficiência.
Entretanto, ao menos em suas disposições
transitórias, o texto base aprovado até o momento, deixa claro que, até que essa nova lei
complementar seja feita, serão aplicadas as
regras atuais previstas na LC 142/2013 para
concessão de aposentadoria e cálculo dos
benefícios aos segurados com deficiência.
Em suma, na forma em que o texto está
aprovado, até que nova lei complementar
regulamente o tema, a pessoa com deficiência mantém a garantia da aposentadoria
por tempo de contribuição na forma do art.
3º da LC 142/2013, que basicamente funciona assim:

nas os segurados que se tornarem pessoas com
deficiência em virtude de um acidente de trabalho,
doença profissional ou do trabalho é que teriam
direito a 100% da média salarial em caso de “aposentadoria por invalidez”, que passa a se chamar
“aposentadoria por incapacidade permanente”.
Caso a deficiência incidental aconteça por
outra razão, por exemplo um acidente de carro
nas férias do trabalhador ou um AVC em casa
no final de semana, segundo o texto da inicial
da reforma, essa pessoa só teria direito a 60%
da média salarial.

Caso esse segurado já tenha completado 20
anos de contribuição, o valor será acrescido em
2% por cada ano a mais, ou seja, nessas circunstâncias seriam necessários 40 anos de contribuição para chegar a 100% da média salarial.
Essas regras foram apresentadas no texto
original da PEC 06/2019 e mantidas no texto
base aprovado em primeiro turno na Câmara
dos Deputados.
Entendo esse ponto como um triste retrocesso que afetará drasticamente a dignidade dos
segurados que vierem a se tornar pessoas com

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.

Aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência

Aposentadoria por idade do segurado
com deficiência
• Aos 60 anos de idade, se homem, e
55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que
cumprido tempo mínimo de contribuição de
15 (quinze) anos e comprovada a existência
de deficiência durante igual período.
Lembrando que essas regras serão aplicadas em caráter transitório, pois o texto
da reforma previdenciária prevê que uma
futura lei complementar ainda poderá estabelecer novas regras de aposentadoria
para a pessoa com deficiência. (Temos que
estar vigilantes!)
3. APOSENTADORIA POR “INVALIDEZ” – INCAPACIDADE PERMANENTE
Na regra atual a aposentadoria por invalidez tem como base pagamento de 100%
da média salarial do segurado quando da
concessão do benefício.
Segundo o texto base já aprovado, ape-

Foto: peoplecreations para freepik

• Deficiência grave: 25 anos de contribuição para o homem; 20 anos para a mulher;
• Deficiência moderada: 29 anos de contribuição para o homem; 24 para a mulher;
• Deficiência leve: 33 anos de contribuição; 28 para mulher;

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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4. APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS COM
DEFICIÊNCIA
Atualmente os servidores públicos com deficiência seguem
aguardando ansiosamente pela criação da lei complementar
prevista no art. 40, §4º, I do atual texto da Constituição de 1988,
para que sejam estabelecidos os critérios especiais de aposentadoria do servidor nessa qualidade.
Por ora, no texto base aprovado retirou os estados e municípios da reforma previdenciária. Logo, o novo regramento só
alcança os servidores públicos federais (pode ser que isso ainda
mude no Senado).
Dito isso, vale destacar que o projeto mantém a previsão de
que lei complementar futura poderá estabelecer regras diferenciadas de aposentadoria para o servidor público federal com
deficiência.
Contudo, como disposição transitória, o projeto agora estabelece que, até que essa lei complementar seja feita, serão
aplicadas as regras da LC 142/2013, assim como acontece com
os segurados com deficiência do regime geral de previdência.
Nesse ponto, mesmo se tratando de regra de uma disposição
transitória, vejo de forma positiva, uma vez que a LC 142/2013
já vem sendo aplicado de forma analógica, em diversas ações
judiciais, para aposentadoria especial de servidores públicos
com deficiência (caminho judicial que ainda poderá ser feito por
servidores estaduais e municipais com deficiência que estão
ficando de fora da reforma).
5. PENSÃO POR MORTE DOS DEPENDENTES
COM DEFICIÊNCIA
No projeto aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, as regras gerais sobre pensão por morte são as mesmas
tanto para os segurados do INSS, quanto para os servidores
públicos (federais).
Inicialmente é importante esclarecer que o texto não excluí o
direito de pensão por morte de nenhum tipo de deficiência, como
falsas notícias e boatos que circulam por pelas redes sociais.
Nesse ponto, o projeto de reforma previdenciária tão somente
modifica regras em relação ao cálculo da pensão por morte e não
sobre quem tem o direito de receber.
Para tanto, o texto base assegura regras especiais no cálculo
da pensão por morte quando houver algum dependente com
“deficiência intelectual, mental ou grave” (escrito com essa exata
redação), na seguinte forma:
Se o segurado ou servidor que vier a falecer já estiver aposentado e receber até o teto do INSS (R$ 5.839,45), o valor a
ser rateado entre os dependentes será o total da aposentadoria
(100%) que ele recebia.
Caso o segurado ou servidor que vier a falecer ainda estiver na ativa, o valor a ser rateado para os dependentes será
equivalente ao cálculo para aposentadoria por incapacidade
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permanente (60% da média por 20 anos mais 2% por cada ano
além disso).
Se o segurado ou servidor, da ativa ou aposentado, que vier a
falecer, receba valor superior ao teto do INSS, aplica-se uma cota de
50% do valor total, acrescido de uma cota de 10% por dependente.
Entretanto, o texto afirma que para o enquadramento dos dependentes na condição de “inválido” ou com deficiência intelectual,
mental ou grave, pode ser reconhecida previamente ao óbito do
segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica
na forma da legislação.
Tecnicamente uma perícia realizada pelo INSS é que deverá
aferir se o dependente de fato está incapacitado para o trabalho,
bem como se a deficiência será considerada grave ou não, o que
certamente será motivo de futuras ações judiciais em face do órgão
previdenciário.
Por fim, vale destacar que, não havendo mais o dependente
com deficiência o valor será recalculado na regra geral para a
pensão por morte.
SERÁ QUE O SENADO ESTARÁ ATENTO AOS PONTOS DE
RETROCESSO ?
Após ser aprovado por dois turnos na Câmara dos Deputados,
o texto segue para o Senado, onde passará pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), antes de ir para o Plenário.
Espero que o Senadores estejam atentos a pontos que geram
real retrocesso a conquistas sociais em matéria de direitos das
pessoas com deficiência, sobretudo, quanto à constitucionalização
do critério renda do BPC e da redução do valor das futuras aposentadorias por incapacidade permanente, uma vez que se tratam de
situações que certamente vão afetar de forma negativa a qualidade
de vida de muitos brasileiros – além de contrariarem os propósitos
de dignidade extraídos da nossa Convenção Internacional sobre
os Direitos da Pessoas com Deficiência.
A reforma previdenciária tem que acontecer pelo bem da nação
e pela saúde econômica do país. Contudo, é necessário que haja
responsabilidade política e social por parte dos parlamentares, no
sentido de se preservar e garantir o mínimo de dignidade aos que
mais precisam.
Na forma em que o texto se apresenta, a sangria econômica previdenciária pode até ser estancada no país, mas as desigualdades
sociais e financeiras tendem a se agravar, sobretudo em relação
às classes mais vulneráveis entre as quais ainda se encontram boa
parte das famílias de pessoas com deficiência.
Agradeço a Revista Reação pela oportunidade de dar visibilidade
a um tema tão relevante e de interesse de todo segmento.
Seguimos na luta !
Crédito da Fotografia: Studicolor Fotografia

deficiência com a condição de incapacidade permanente para
o trabalho, principalmente os “sortudos” que vierem a entrar
nessa situação de incapacidade ainda nos seus primeiros anos
de contribuição.

Thiago Helton
é cantora, compositora, é advogado
especialista em Direito Constitucional
e Membro da Comissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência da
OAB/MG.
Nas redes sociais: @thiagoheltonoficial

ACESSIBILIDADE

MUNICÍPIOS TERÃO QUE OFERECER
NOVOS ALVARÁS PARA TÁXIS ADAPTADOS

O

Presidente da República
Jair Bolsonaro assinou o Decreto Nº
9.762, em 11 de
abril de 2019, que
regulamenta os artigos 51 e 52 da
LBI – Lei Brasileira de Inclusão. O decreto dispõe sobre as diretrizes para a
modificação de veículos que compõem frotas
de táxis e de locadoras, buscando garantir a acessibilidade para Pessoas Com Deficiência.
O poder público fica autorizado a instituir incentivos
fiscais com vistas a essas adaptações e criar novas
outorgas para taxistas, que tenham interesse em oferecer o veículo adaptado.
“Avaliando as necessidades das pessoas com deficiência constatamos que o acesso à saúde, educação,
ao transporte e a segurança é a principal dificuldade.
A Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi criada
para coibir a exclusão de milhares de pessoas com
alguma deficiência. Incluir a Pessoa com Deficiência
é trazê-la ao mercado de trabalho, socializando-a.
Com a falta de transporte adequado ou adaptado, a
dificuldade aumenta, inviabilizando a ida e vinda da
pessoa com mobilidade reduzida. Esse Decreto fortalece a vontade da Pessoa com Deficiência de exercer
sua cidadania, com o direito de ir e vir, com segurança

e respeito à dignidade da pessoa humana. Assim, as
empresas de táxis e as locadoras devem se preparar
para atender esse público tão carente de
serviços eficientes”, afirmou a advogada
Claudia Nakano, Pós-graduada pela
EPD – Escola Paulista de Direito.
Para ela “podemos dizer que é um
avanço importante para que as pessoas com mobilidade reduzida possam se locomover com mais facilidade
e segurança. Mas o presente Decreto não
é suficiente, pois temos ainda muito a ser feito, como
por exemplo, eliminar o preconceito e a discriminação
das pessoas com deficiência ao pedir um serviço
de táxi. A fiscalização deve ser intensa e a punição devida aos infratores que não respeitarem o
presente Decreto. As pessoas com deficiência
têm o direito de ir e vir conforme nossa Constituição Federal e agora com respaldo dos artigos
51 e 52 criados para fortalecer essa independência
e autonomia”.
O Decreto Presidencial prevê que os táxis deverão
ter capacidade para transportar uma pessoa em cadeira
de rodas e, no mínimo, mais dois passageiros, excluído
o motorista. De acordo com o decreto, as empresas de
táxi devem ter 10 % de sua frota composta por veículos acessíveis à pessoa com deficiência, sem que haja
cobrança diferenciada de tarifas ou valores adicionais
pelo serviço. As empresas de táxis terão 24 meses para
adaptarem os automóveis - em sendo empresa de pequeno porte, e 36 meses, no caso de microempresas,
conforme as condições estabelecidas no Decreto Nº
9.405/2018.
Locadoras de automóveis também foram
impactadas pelo decreto
As locadoras de veículos devem dispor de frota própria ou subcontratada para atender o decreto e ficam
REVISTA REAÇÃO
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prática de utilizar, e todos os
apetrechos para acoplar à
cadeira, que são acionados pelo condutor. São
três cintos de segurança.
O sistema é elétrico e somente é liberado pelo condutor do veículo”. Ainda de
acordo com o entrevistado:
“não conseguimos atender a
demanda. A procura é muito grande. Nossos Cooperados trabalham
com uma agenda praticamente fechada. Ás vezes – infelizmente –
não tem como atender a todos os chamados”.
obrigadas a oferecer um carro adaptado para uso de pessoa com
deficiência, a cada conjunto de 20 automóveis de sua frota. Esse
veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção
hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio
e de embreagem.
Para Damares Alves, titular do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: “para
quem for alugar um veículo, será possível escolher
entre o carro adaptado a ser dirigido pela própria
pessoa com deficiência ou para transportá-la em
sua cadeira de rodas. O decreto visa ampliar os direitos de forma a proporcionar locomoção com dignidade,
segurança e autonomia”.
“Este foi um decreto que buscou ser justo com as demandas
de mercado. De nada adianta buscar atender às necessidades da
pessoa com deficiência sem gerar valor à iniciativa privada. A prestação de serviços e/ou a comercialização de produtos
a esta parcela da população é um business, como
outro qualquer. Equiparação de oportunidades
é papel do Estado, não do investidor”, afirma
Monica Lupatin Cavenaghi, vice-presidente
da ABRIDEF, Associação Brasileira da Indústria,
Comércio e Serviços da Tecnologia Assistiva.
A Senadora Mara Gabrilli que foi relatora da LBI enquanto estava Deputada Federal, em entrevista, disse: “que a regulamentação dos
artigos da lei é um avanço, inclusive com a previsão
do carro alugado adaptado tanto para o transporte
de passageiro, como para ser conduzido por uma
pessoa com deficiência. É a base para o acesso a
todo e qualquer direito de uma pessoa com deficiência”.
Algumas cidades já criaram programas para
atender especificamente a PcD. De acordo
com Edilson Ferreira de Oliveira, presidente
da Cooper TPA, Cooperativa de Táxis Pretos
Adaptados e Acessíveis para PCD da cidade
de São Paulo: “entre 2016 e 2018, a Prefeitura
de São Paulo colocou em circulação mais de 100
veículos Acessíveis com o modelo Spin, considerado mais espaçoso, prático e confortável do que os que existiam
anteriormente. A entrada da cadeira de rodas é pela traseira do
veículo, onde tem uma rampa totalmente manual, considerada mais
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O projeto da Cooper TPA tem sido referência para outras cidades. Segundo o presidente, a Cooperativa procura qualificar seus
cooperados. “Eles estão prontos para atender praticamente
a pessoa com qualquer deficiência. Contamos, inclusive, se
necessário, de intérprete de Libras”.
Na capital gaúcha existe a lei municipal Nº 11.591/2014,
chamada Lei do Táxi Acessível. Depois de um longo processo
de implantação, o serviço começou a ser ofertado em dezembro
de 2016. Foram 511 propostas de permissionários interessados,
mas apenas 71 foram selecionados na época. Destes, muitos
desistiram do serviço ao longo do caminho, resultando em pouco
mais de 50 veículos que transitam por Porto Alegre/RS.

OPORTUNIDADE

PROJETO PAULISTANO EQUIPOU 54
‘BIBLIOTECAS VIVAS’ COM A TECNOLOGIA
ISRAELENSE ORCAM MYEYE

E

stá garantido, pela Constituição Brasileira, o acesso de todos os cidadãos à
educação, à cultura, ao lazer e ao esporte. A realidade do País, nesse sentido,
está longe de ser a ideal, principalmente
em se tratando de pessoas com deficiência. Pesquisa
realizada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística apontou que pelo menos 46 milhões de
pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência,

entre elas estão, aproximadamente 1 % da população
nacional que é cega. Além deles, há mais de 6 milhões
de pessoas com baixa visão.
Diante dessa realidade, percebe-se que o País caminha timidamente – no que se refere à promoção de
acesso à educação, à cultura e também à mobilidade –
para atender esse público específico, pois ainda faltam
investimentos representativos.
No entanto, projetos inovadores e criativos de inclusão como o “Biblioteca Viva”, da Secretaria Municipal
de Cultura, implantado pela Prefeitura da cidade de São
Paulo/SP, chega para devolver à população o gosto pela
leitura e, também, tem como propósito promover acesso
às pessoas cegas, com baixa visão, dislexia, déficit de
leitura ou TDAH a todo o acervo impresso, atualmente
composto por mais de 3 milhões de títulos.
O projeto já equipou as 54 bibliotecas públicas municipais com dispositivos de inteligência e visão artificial,
OrCam MyEye 2.0, que podem ser utilizados gratuitamente.
A tecnologia vestível mais avançada do mundo é israelense e chegou ao Brasil recentemente. Trata-se de uma
câmera inteligente intuitiva - do tamanho de um dedo,
pesando apenas 22,5g - acoplada à armação de óculos,
que tem, entre tantas funcionalidades, ler todo tipo de
texto disponível de forma prática, fácil e instantânea em
qualquer superfície, de perto ou de longe, de forma off
line, ou seja, sem necessidade de conexão à internet e a
reproduz em áudio discretamente no ouvido do usuário.
Em entrevista à Revista Reação, a coordenadora geral
das Bibliotecas do Município de São Paulo, Raquel da
Silva Oliveira, conta como o equipamento OrCam MyEye
agregou valor ao Projeto “Biblioteca Viva”.
Revista Reação: Como as bibliotecas da cidade de
São Paulo estão ajudando no processo de inclusão
das pessoas com deficiência visual ?
Raquel da Silva Oliveira: Todas as 54 bibliotecas do
município estão acessíveis às pessoas cegas ou com
baixa visão. É a possibilidade de leitura dos mais de 3
milhões de livros para qualquer pessoa, independente de
REVISTA REAÇÃO

45

OPORTUNIDADE

restrições físicas ou sociais. No último levantamento que realizamos
com todas as bibliotecas (SMC/SME) e Serviços de Extensão em
Leitura, vinculados ao Sistema Municipal de Bibliotecas, chegamos
a quantidade total de acervo de 3.361.438 de exemplares. Os dados
são referentes a dezembro de 2018.
RR: Com a chegada dos dispositivos aos espaços, percebeu-se
um aumento da frequência de pessoas com deficiência visual ?
RSO: Fazemos dois censos anuais, um em abril e outro em
setembro. O projeto inclui outras frentes além do dispositivo; mas
posso afirmar que ele é agregador e a frequência de pessoas que
se dizem cegas ou com baixa visão praticamente dobrou. Estamos
recuperando o público leitor e isso é motivo de muita alegria. No
que se refere ao uso dos óculos (dispositivo OrCam MyEye acoplado a óculos), devido à recente aquisição dos equipamentos,
ainda não há respostas que subsidiem uma avaliação definitiva,
mas sim uma avaliação que ainda está em construção. Nesse
sentido, o processo de inclusão das pessoas com deficiência
nas bibliotecas, assim como em outros equipamentos, deve ser
trabalhado de forma gradativa e contínua nesses primeiros anos
de aquisição dos dispositivos.
RR: Como a promoção do acesso à leitura para todos,
independentemente de sua condição, favorece a educação
dos brasileiros ?
RSO: A biblioteca e a leitura são essenciais para a formação de
cidadãos críticos e autônomos na sociedade. A Coordenação do
Sistema Municipal de Bibliotecas, ao longo das últimas décadas,
baseada nas políticas públicas estabelecidas na administração
pública a partir de planos como o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB) e o Programa de Metas, tem
trabalhado com as questões de acessibilidade em suas bibliotecas
públicas com o objetivo de atender e incluir o maior número de
pessoas em seus espaços.
RR: Como podemos assegurar os direitos à cultura e educação a todos, já que são garantidos pela Constituição ?
RSO: A partir do planejamento e execução de políticas públicas
sérias e inclusivas que garantam a acessibilidade e a evolução da
sociedade.
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RR: Qual a reação de um frequentador que usa o dispositivo
OrCam pela primeira vez ?
RSO: Geralmente fica encantado e emocionado. O uso tem
sido realizado por pessoas com baixa visão ou cegas de diferentes faixas etárias. Elas normalmente relatam a facilidade do uso,
a leveza e a sensação de autonomia, principalmente ao permitir
a identificação de pessoas e cédulas de dinheiro. O estímulo e a
curiosidade são evidentes.
RR: Existe algum frequentador que passou a ir com mais
frequência à biblioteca por causa do aparelho ?
RSO: Na Biblioteca Affonso Taunay, um adolescente de mais
ou menos 12 anos, com deficiência visual, passou a frequentar o
espaço diariamente. Ele costuma passar na biblioteca para utilizar
o equipamento uma hora antes do início da aula todos os dias !
O adolescente estuda em uma escola próxima à biblioteca. Muito
também se ouve falar do dispositivo na imprensa em geral e isso
desperta a curiosidade das pessoas que vão lá para conhecê-lo.
RR: O dispositivo provocou algum tipo de mudança no clima
das bibliotecas, tornando-as mais movimentadas e animadas ?
RSO: A circulação de um número maior de pessoas causa uma
certa agitação positiva ao ambiente. Porém percebe-se uma empatia
entre os frequentadores, que respeitam uns aos outros, já que para
uma boa leitura é necessário silêncio e concentração. O equipamento
agrega valor inestimável ao nosso projeto de inclusão.

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 ?
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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

TECNOLOGIA

STARTUP WEEKEND SÃO PAULO
ACESSIBILIDADE
IMERSÃO EM ACESSIBILIDADE DÁ VISIBILIDADE ÀS NECESSIDADES
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E GERA SOLUÇÕES INCLUSIVAS

A

rede de reabilitação Lucy
Montoro – unidade Vila Mariana, em São Paulo/SP, recebeu no mês de julho, cerca de 100 pessoas que se
reuniram, para uma imersão de 54 horas
na Startup Weekend São Paulo Acessibilidade. O evento começou numa sexta-feira à noite e cada participante pôde
apresentar sua ideia sobre solução em
acessibilidade. Foram escolhidas as me- lhores propostas por
votação. Formaram-se 9 grupos que começaram os trabalhos
que duraram todo o final de semana, com mentorias, orientações
e embasamentos técnicos por meio de palestras durante todo o
período. Foi desenvolvido um protótipo e apresentado para uma
banca avaliadora no último dia, quando foi declarado o grande
campeão da maratona de empreendedorismo.
O Startup Weekend (SW) é uma reunião de líderes e empreendedores que acontece em um final de semana, em vários
países simultaneamente e com temáticas específicas. O objetivo
é inspirar, educar, capacitar indivíduos, equipes, comunidades
e fomentar ideias inovadoras para proporcionar empreendedorismo prático.
O Startup Weekend São Paulo Acessibilidade foi destinado a empreendedores e entusiastas com o objetivo de mudar
a realidade por meio de projetos inovadores. Os participantes
foram desenvolvedores de software, programadores, designers,
ilustradores, administradores, engenheiros, profissionais de comunicação, entre outros perfis.
O evento propôs o desafio de desenvolvimento de soluções
que facilitem a vida, equalizando as barreiras e tornem igualitárias as condições de participação social. O último dia do SW SP
Acessibilidade foi recheado de emoção.
Outra inovação, em relação aos eventos anteriores foi a entrega para os organizadores do Startup Weekend, de um material
institucional traduzido em Libras - língua brasileira de sinais - e
também em audiodescrição. Até então, todos os materiais oferecidos a quem se envolvia com a coordenação dos eventos eram
em linguagem convencional, não necessariamente acessível às
pessoas cegas ou usuárias de leitores de tela, principalmente os
materiais que continham imagens.
Para o coordenador geral do evento, André Luiz Rodrigues Sousa: “com a tradução, a partir de agora, os materiais oferecidos pela
Techstars, empresa detentora da marca Startup Weekend, terá a
versão acessível para pessoas surdas e também cegas ou com
deficiência visual usuárias de software de voz. As traduções foram
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elaboradas, em caráter de parceria, pela AME
(Libras) e Ver Com Palavras (audiodescrição)”.
O evento ofereceu recursos de acessibilidade como tradução em Libras simultaneamente, por meio do ICOM, serviço
da AME mantido em uma central de libras
conectada por meio de vídeo interativo ao
vivo: o conteúdo de todas as palestras
foi recebido pela central que devolveu a
tradução em tempo real por meio de um
monitor de TV instalado no auditório.
Três Grandes Vencedores
1º Lugar: Pode Vir - um aplicativo que nasceu para conectar
pessoas e estabelecimentos, garantindo experiências acessíveis
e qualidade no atendimento para todos. A tecnologia permite
que as pessoas com deficiência auditiva, física e visual tenham
fácil acesso a informações sobre os estabelecimentos que estão
preparados para atendê-los. Em contrapartida, os estabelecimentos podem acolher este nicho de mercado com mais qualidade,
além se qualificar para atender novas demandas como eventos,
encontros sociais entre outros.
2º Lugar: Startup Caracol Desenvolvimento & Aprendizagem - uma plataforma que auxilia educadores e escolas no processo de avaliação no desenvolvimento do ensino e aprendizado
de crianças com deficiência, do ensino infantil até o fundamental.
Com orientações sobre as demandas atuais de aprendizado.
Desta forma, ajuda os educadores a traçar um plano assertivo
para acompanhar o desenvolvimento das crianças.
3º Lugar: Fala Comigo - aplicativo que auxilia na comunicação
verbal e digital de pessoas que têm dificuldade em se expressar
(principalmente afásicos). O aplicativo, além de super intuitivo e
de fácil manuseio, permite que o usuário possa adicionar imagens
do seu convívio, como familiares e lugares que costuma visitar, ele
também é integrado com o whatsapp, o que permite que essas
pessoas consigam por meio de texto e áudios se comunicar com
outras pessoas da mesma forma que elas, aproximando-as do seu
círculo familiar e na ressocialização com seus amigos.
Como premiação, os três vencedores receberam troféus. a
escola de negócios do SEBRAE/SP irá conceder incubação, mentoria e orientações para os três vencedores. O 1º colocado terá
um estande e estará entre as principais empresas expositoras da
feira MOBILITY & SHOW – evento de mobilidade, acessibilidade
e inclusão – que acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, no
Campo de Marte, em São Paulo/SP.

E S PA Ç O A B E R T O

POR ALEX GARCIA

EDUCAR PARA
RESPEITAR !

A

migos e amigas... Bom estar aqui outra vez.
Espero encontrar todos e todas com saúde e
paz. Na coluna ‘Espaço Aberto’ desta edição
não vou abordar o tema Pessoa com Deficiência, nem Pessoa Surdocega. Pretendo
reflexionar com vocês algo que venho abordando e respondendo, ou tentando responder, nas inúmeras mensagens
de e-mail que recebi nas últimas duas semanas. Vejamos:
Segundo relata o jornalismo, corre na Câmara dos Deputados um projeto de lei que autoriza o uso de equipamentos
não letais — como spray de pimenta e armas de eletrochoque — por professores das redes pública e privada, em
todo o Brasil.
Ao ser questionado pelos leitores(as) sobre o que considerava a respeito disso, fui direto: o Mundo, a sociedade
está em chamas !
Aprofundei-me na questão colocando a memória para
trabalhar. Eu, Alex Garcia, Pessoa Surdocega, com Hidrocefalia e Doença Rara, iniciei minha caminhada educativa
numa Escola Municipal, ali fiz a pré-escola. Logo depois,
iniciei o ensino fundamental numa Escola particular, uma
Escola Salesiana, coordenada por Irmãs.
Isso no ano de 1983. Nesta Escola Salesiana permaneci
8 anos. As Escolas Salesianas da época eram extremamente
disciplinadoras e eu, apesar de minhas condições, não recebi “colher de chá” das Irmãs e das professoras. Diga-se de
passagem, eu era a única pessoa com deficiência da Escola.
Na época cantava-se o Hino Nacional três vezes na semana e, se “apenas abrisse a boca” sem de fato cantar o
hino, a Irmã pegava na orelha com aquela unha que só elas
tinham. Minhas orelhas foram furadas umas 3 ou 4 vezes.
Em sala de aula o respeito era ensinado e cobrado com
rigor. Como ? Se o aluno se comportava de maneira inadequada, a professora chamava a Irmã e esta colocava o aluno
de joelhos sobre grãos de milho atrás da porta por alguns
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minutos. Era um castigo, sim um castigo ! Eu fui umas 10 vezes pra
cima do milho por ser muito tagarela em sala de aula.
Muitos de vocês ao ler esta matéria vão considerar isso uma
violência ou algo assim. Tranquilo, respeito a opinião de todos e
todas. Para mim, estas ações foram necessárias - santos remédios
a unha na orelha e mais ainda a dor nos joelhos por estar sobre o
milho - pois sejamos francos, se não põe freio no tagarela, daqui a
pouco este mesmo já vai fazer coisa pior !
As Irmãs através de seus métodos de “tortura” na verdade:
Educavam para Respeitar!
Hoje, os valores estão mudados em nossa sociedade, de como
já não mais se educa para o respeito.
É o filho que não respeita e não deve obediência a seus pais.
Casais que fazem um compromisso e dias depois rolam as traições
de toda ordem. Empregados que não cumprem suas obrigações
(na verdade tem muito empregado que nem sabe porque está
empregado). É o País tomado pelos “antros de prostituição moral”.
Então, autorizar professores a usar — spray de pimenta e armas
de eletrochoque — na escola resolveria nossos problemas ? Não !
Creio que não. E hoje, a unha na orelha e o milho também não iriam
resolver, pelo menos, não de maneira ampla, inserido num sistema
de “Escola Pública”.
O que vislumbro é desenvolvermos mecanismos, e disciplinas,
que abordem fortemente o Educar para Respeitar. O Respeito
sempre foi e sempre será o centro da moralidade.
Obrigado por me aturarem ! Forte abraço e até a próxima !

Alex Garcia

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

Aperfeiçoamento em Vendas Especiais
e atendimento para Pessoas com Deﬁciência
e vendas com isenção de impostos
ESPECIALIZE-SE !

CONTEÚDO EXCLUSIVO
Mercado

Números

Potencial
Oportunidades

Estratégias

Adaptações

Isenções
CONSULTE CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA GRUPOS
VALORES PROMOCIONAIS

NÃO PERCA
O CURSO OFICIAL
E MAIS COMPLETO
DO BRASIL !!!

2214de
deOUTUBRO
AGOSTO
Em São Paulo/SP na SEDE da ABRIDEF
Alto da Lapa - ao lado Parque Villa Lobos

INVESTIMENTO:

ASSOCIADOS ABRIDEF = R$ 350,00
NÃO ASSOCIADOS = R$ 450,00 (EM ATÉ 3 X)

Documentação
Marketing

Estatísticas
Atendimento

CERTIFICADO E CHANCELADO

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

(11) 4302-5922 / 98993-6761
contato@abridef.org.br

www.abridef.org.br

TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERÁGUAS

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
PARTE II

AS ATIVIDADES PARALELAS DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

e funcionamento. Já a prática da beneficência ou
ensino moral ou assistencial lhes dão uma característica de atividade mista, gerando um conflito com

a gestão das regras que envolvem as atividades
não ligadas ao culto. Por exemplo: temos a área
da educação com a necessidade de intervenção
do Estado para o cumprimento da Lei de Diretrizes

e Bases do Governo Federal, a universalização do

ensino e as prestações de contas e informações legais, enfim, o direito a sua forma de livre organizar-

-se contrapõe às regras nacionais para educação.
Assim, as “OR” são vinculadas ao culto e suas

filosofias religiosas, não compreendendo nenhuma

outra atividade diferente ou divergente. Para atingi-

rem outros objetivos devem constituir outra forma
jurídica, tal como associação sem fins lucrativos,
onde as pessoas se unem sem necessidade de um

vínculo religioso e/ou confessional e podem sofrer

interferência estatal na sua organização, regulação
e exercício das atividades.

Destaca-se que as “OR” estão sujeitas ao cum-

A

primento de todas as obrigações legais e acessó-

rias perante o fisco, bem como a manutenção de
s Organizações Religiosas – “OR”

primariamente tem suas ações e ob-

jetivos voltados ao culto e propagação
de sua fé. Paralelamente a isso envol-

vem-se em ações assistencialistas de

amparo à pessoa humana, tais como fornecimento
de cestas básicas, cursinhos, amparos psicológicos
entre tantos outros.

registros contábeis** nos termos da norma ITG

2002 do Conselho Federal de Contabilidade, sendo
proibido o uso de livro caixa como única forma
de registro.

**Uma das condições previstas no Código Tri-

butário Nacional para manutenção da Imunidade
Tributária (artigo 14º - decreto 5.172/66)

Algumas organizações, porém avançaram esse

sinal e foram constituir escolas, creches, universidades, hospitais, além de projetos de assistência social

e se depararam com um enorme problema jurídico
no registro de sua documentação.

Os tribunais estão chegando a um consenso de

que a “OR” é aquela que se dedica ao culto, lhes

sendo garantido pela Constituição Federal a liber-

dade do exercício de sua fé, bem como a proteção
aos locais de culto e suas liturgias, sendo vedada

a interferência estatal em sua estruturação interna
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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

MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

NÃO BASTA TER BELEZA, É
FUNDAMENTAL ESTUDAR !

A

frase já é conhecida: todo mundo quer ser tratado
como diamante, porém, são poucas as pessoas que
aceitam ser lapidadas.
Assim, como em qualquer profissão, ser modelo
faz parte de um mercado de trabalho e como tal,
têm suas exigências e a principal é a qualificação específica. Isso
mesmo ! É preciso estudar ! Muito além de ter um rosto fotogênico,
medidas que são pré-determinadas pela indústria da moda, sem a
preparação adequada nada acontece, nem mesmo o agenciamento.
O sonho mais comum é ser modelo fashion: desfiles em passarelas e editoriais de moda. O mundo da moda está ficando cada
vez mais democrático e abrindo espaço para diversidade, logo o
corpo aceitável é justamente o existente.
A expressão corporal é ferramenta de trabalho e um bom curso
de teatro pode ajudar no processo, mesmo não querendo ser parte
das artes cênicas, saber fazer “caras e bocas” são requisitos para
passarelas e diversos editoriais, sejam eles moda ou comercial
(publicidade). Uma ressalva, modelos que fazem comerciais de TV
são atores, por isso a necessidade de curso de teatro profissionalizante é obrigatório.
Trate a carreira de modelo como um verdadeiro emprego. Pessoas que não levam esse mundo a sério têm pequenas chances
de sucesso. Compreenda que a área é mais difícil do que
parece e que há muito trabalho por trás de todo o glamour e brilho mostrados pela mídia. Ser modelo é uma
ocupação de tempo integral e requer persistência e
dedicação constante.
O preconceito está dando lugar para oportunidades para quem de fato luta para conquistar esse mercado de trabalho. Os aparelhos
ortopédicos estão sendo reconhecidos como
acessórios de moda. Eles precisam sempre
estar em bom estado de conservação.
Seguir essa carreira é, acima de tudo, um estilo de vida. Praticar esportes, frequentar academia, cuidar do corpo e da aparência. Também
ter uma alimentação saudável, beber água,
evitar bebidas alcoólicas e não fumar.
Ao decidir embarcar de cabeça na
carreira de modelo é preciso atentar para um detalhe importante: a partir do
momento em
que começa a
trabalhar para

uma agência, é como se você fosse uma empresa e, como toda
empresa, é importante ter organização e disciplina. Isso inclui
cumprir rigorosamente com os horários agendados, conversar
corretamente, nunca mentir, ficar atento às oportunidades que
aparecerem e ter uma ótima relação com agência (saber trabalhar
em equipe) e os clientes.
Cito ainda uma observação importante quanto aos encontros
com clientes: não exagere na maquiagem, pois eles querem ver
como você realmente é e não como pode ficar. Para as meninas,
passe o básico de maquiagem: um batom claro, máscara de cílios,
pouco de blush e dê preferência por esmaltes com tons claros.
Um curso de auto maquiagem é importante. Para os meninos,
se necessário, apenas uma base de pele, cuidado com a barba,
pois deve estar bem feita, cabelos com um corte e unhas também
sempre bem cortadas. E, para ambos, nada de exageros no look.
Leia tudo sobre moda, sites, revistas especializadas e um bom
consultor de imagem pode dar dicas do que fica melhor no seu tipo

Caroline Marques, modelo com paraplegia em São Bernardo do Campo/SP
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Carolina Vieira, paraplégica, ensaio fotográfico em João Pessoa/PB
físico. Procure por um profissional de forma que possa oferecer um
serviço personalizado ou workshop.
Outro curso que pode ajudar no processo de qualificação é a
dança. A dança proporciona leveza do corpo sem contar que para
fotografar irá dar mais criatividade e maiores possibilidade de poses.
Essa é uma profissão que vive em competição, então é muito
comum se ouvir mais um não do que um sim, por isso estejam
preparados. Aqui cabe uma ajuda psicológica. Não é aconselhável
fazer book sem ao menos ter uma noção do que esse mercado de
trabalho necessita. A imagem é a ferramenta de trabalho, então
estude, pesquise, treine na frente do espelho e quando estiver con-

fiante, faça o material fotográfico para apresentar aos clientes, caso
não queira trabalhar com nenhuma agência. Se optar por trabalhar
com uma agência, o material fotográfico é feito após agenciamento.
A partir do momento que for agenciado, mudar o visual não é
um processo que pode ser feito quando tiver vontade. Avise antes e
busque sugestões que são apropriadas com o tipo físico. O material
para apresentação ao cliente deve ser sempre atualizado.
Caso o seu objetivo seja apenas aparecer e buscar a tal “fama”
use as redes sociais. Crie um site/blog, mesmo que simples e poste
suas imagens. Só tome cuidado para não se expor de forma vulgar,
quem usa a Internet com essa finalidade deve estar preparado para
receber as criticas que podem vir de forma negativa. Não deixe que
opiniões contrárias abalem sua autoestima.
O investimento para essa profissão é alto. Mesmo não atuando
nesse campo de trabalho, manter aparência com academia, salão
de beleza, dentre outras, além dos cursos e manutenção dos aparelhos ortopédicos, que fazem parte da qualidade de vida, devem
ser constantes. Outro investimento é de tempo. Nada acontece de
um dia para outro. Nunca é garantido trabalho imediato.
Pode-se afirmar que ser modelo é mais que sorte, mas depende
muito de atitude e determinação, isso corresponde a 50 % da etapa.
Os outros 50 % depende das escolhas feitas pelo cliente. Cuidado
com as falsas promessas de uma carreira relâmpago. Se você realmente fez sua escolha, corra atrás do seu sonho e não desista !  

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
Bruno Alencar, Ravelly Santana e
Vagner Molina em desfile no SPFW
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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

ONDE ESTÁ VOCÊ, RESPEITO ?

S

ignificado de Respeito - “substantivo
masculino - Consideração; sentimento
que leva alguém a tratar outra pessoa
com grande atenção, profunda deferência, consideração ou reverência:
respeito filial. Obediência; acatamento ou submissão: respeito às leis...”
Assunto vasto que não se esgota em um artigo,
mas que pode contribuir para mais uma reflexão
sobre o que ainda vivemos, vemos e ouvimos nos
dias de hoje
Público alvo: todos nós.
Quando vejo cenas de desrespeito às pessoas
com deficiência, tenho algumas perguntas que não
são só minhas diante de ocorrências, mas de muitas
outras pessoas.
Então... quando acontece uma situação de discriminação/preconceito em relação a pessoas com
deficiência, não raro surgem alguns inconformismos.
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Qual o problema com pessoas com deficiência ? Algumas
são pobres ? Não dão visibilidade para alguma fama ou status ?
Não têm dinheiro para investirem no que precisa ? A maioria sem
condições que lhe interessa ? Algumas estão cheirando mal ?
Pois bem... Longe de ser piegas, mas tendo senso mínimo de
coerência nesse assunto, sabemos que independentemente de
condições físicas ou qualquer aparência, pessoas são pessoas,
seres humanos, H U M A N O S, com sentimentos, opiniões,
direitos (e deveres também), que são dignos de uma vida plena
e, principalmente, dignos de RESPEITO.
Seja qual for a facilidade ou dificuldade ou limitação que alguém possa ter, o respeito é fundamental para qualquer relação
humana, seja familiar, profissional, conjugal, social, outras.
Existem diversas frentes de trabalho que discutem sobre
esse tema, militantes pela causa que abordam esse assunto
com propriedade na conquista de respeito. Existem, também,
na sociedade, quem discursa, mas não pratica, quem também
não tem o mínimo respeito e noção do que é ser um ser humano.
Acontecem muitas ações boas e muitas melhorias, mas também situações constrangedoras no dia a dia, ao nosso lado,
que são praticadas para nossa indignação.
É comum (e não deveria ser) vermos pessoas sentadas em
assentos reservados para pessoas com deficiência (também para
idosos, grávidas e outros). Tais pessoas não têm o cuidado de
ficarem atentas para quando chegar alguém nas condições especificadas, se levantarem, mas permanecem sentadas, ligadas
no celular ou fingindo dormir.
Vemos pessoas que estacionam “só um minutinho” na vaga
reservada ou dizem: “quando chegar alguém a gente tira”...
Vemos pessoas que estacionam em guia rebaixada para
passagem de cadeira de rodas... Vemos vagas reservadas em
espaço tão inadequado e pequeno que nem dá pra sair do carro...
Vemos algumas guias rebaixadas apenas em um lado da rua e
no outro lado não (usuários de cadeira de rodas atravessam pela
metade ?)... Vemos buracos ou postes ou árvore no meio de
um caminho com piso tátil... Vemos propagandas na mídia que
citam informações de telefone ou endereços sem serem lidas, o
que faz com que uma pessoa com deficiência visual não tenha
acesso à informação (se esquecem de que também são consumidores)... ou nem se dirige a ela pessoalmente “porque não
enxerga mesmo”... Vemos as leis de acessibilidades muitas vezes
sendo ignoradas ou desprezadas... Vemos órgãos públicos que
ainda chamam pessoas com deficiência com nomes inadequados
e ultrapassados há anos... Vejo falta de interesse ou um “tanto
faz” no momento de pensar nas pessoas, desconsiderando a
opinião de quem realmente se importa.
Isso é falta de quê ?
Também ouvimos tantos discursos sobre AMOR, respeito e
sobre Deus.
Porém, o Amor abraça, inclui, promove, sorri, considera,
ouve... e age a favor. Quando não recebemos pessoas dignamente, não recebemos Quem as criou. No entanto, quando não
recebemos com HONRA, Ele também não é recebido (longo
debate)... Sabemos que “sentir” amor pelas pessoas não pode

ser uma reivindicação, mas esse aspecto do Respeito sim.
Em alguns locais neste ano ocorreram situações muito boas
relacionadas à inclusão e também outras lastimáveis em que a
responsabilidade do desrespeito às pessoas com deficiência foi
direcionada para “foram imprevistos”, depois para a coordenação do evento, depois para a prefeitura e nada foi justificado...
Várias pessoas presenciaram em um evento que um espaço
inicialmente estruturado e preparado para receber pessoas com
deficiência acabou sendo transformado em menos da metade do
tamanho, em que poucos caberiam, ficando socados, e muitos
sem visibilidade. Vimos uma criança em cadeira de rodas que
começou a chorar por não conseguir ver uma cantora no palco
e outros ficando encostados, por falta de espaço, ao lado de
um banheiro químico sujo... Quem pode sorrir ou aplaudir isso ?
Sabemos que boa vontade, Amor e Respeito verdadeiros
promovem honra para pessoas, incluindo os fisicamente limitados, dependentes, desfavorecidos, inclusive os ¨fedidos¨ (como
citado no início desse texto).
É fato que o Amor desaprovaria os mal cheirosos de coração,
quem exalta os “poderosos” e humilha os menos favorecidos.
Amor é contra lugares que são covil de desafetos...
Sim... e no meio dessa ocorrência havia uma pessoa com deficiência com posses. Será que ficou quieta ? Feitas denúncias...
e ela está certa ou errada ?.
Agora, você que está lendo esse artigo:
Coloque-se no lugar de algum deles (caso tenha soberba não
vai conseguir). O que você sentiria sendo tão desconsiderado e
humilhado ? E se acontecesse com seu filho ? E se fosse com
seu pai/mãe ? E se fosse com quem você ama ?
Melhor excluir porque dá trabalho ? Melhor esconder por ter
vergonha ? Melhor encher banheiros “acessíveis” da sua empresa
com objetos para que pessoas com deficiência física não tenham
acesso e então tenham sempre que pedir ajuda para usá-lo...
humilhando-as e tirando a autonomia ? Melhor reutilizar entradas
acessíveis da escola (com degraus) para outras funções para que
tenha que ser exposta a dificuldade e a pessoa com deficiência
ter que ser carregada ou quem estiver no alto se “rebaixar” para
atender quem está em baixo ?
Amor... isso não é e nunca foi amor. Tolerância, talvez, mas
nunca amor, nem respeito.
Acessibilidade, inclusão... também é simplesmente fazer o
que se deve fazer sem nunca excluir ninguém.
Avante !
“Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você” (NT)

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.

POLÍTICA

A ATUAL REFORMA DA PREVIDÊNCIA
E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
131 contrários o texto básico foi aprovado em primeiro
turno na Câmara dos Deputados.

A votação da Reforma da Previdência em segundo

turno na Câmara dos Deputados ficou para o início
de agosto. Se aprovado, o texto seguirá para o Sena-

do, onde passará primeiro pela CCJ, para depois ser
encaminhado ao plenário, onde também deverá ser
aprovado em dois turnos.

Para a Subprocuradora geral do

trabalho, Maria Aparecida Gugel, a
matéria afeta muito a pessoa com

O

reforma acaba sendo mais prejudicial

à Pessoa com Deficiência. Por conta de

matérias para tratar sobre a PEC

sionalização, essas pessoas em geral acabam por

Constitucional, mais conhecida

diferenças devem ser levadas em conta”. A Subpro-

Primeiro um texto foi elaborado pela equipe do

Lei que assegura critérios diferenciados para a apo-

ção prepararam grandes e longas

questões relacionadas à educação e profis-

6/2019 – Proposta de Emenda

ingressar no mercado de trabalho tardiamente e essas

como a reforma da Previdência.

curadora afirma ainda que em 2013 foi aprovada uma

Governo Federal e encaminhado para a Câmara dos

sentadoria das pessoas com deficiência e que

Deputados. Antes mesmo de qualquer discussão ou

deveria se manter essa referência.

que continha no documento. Como sempre, não havia

Zan Mustacchi, que trabalha há 40

PEC iniciaram, oficialmente, as discussões entre os

Down, a proposta é uma afronta. “A

Em entrevista, o médico geneticista

consenso. Mas depois da tramitação necessária da

anos com pessoas com Síndrome de

513 Deputados Federais.

expectativa máxima de vida das pes-

deixariam de receber pensão por morte dos pais após

e 70 anos. Em geral, ao completar 35 anos,

nas redes sociais, mas após estudos aprofundados

saúde que precisam de atenção especial. Além disso,

uma informação falsa.

ingressa no mercado de trabalho com

dentes com direito à pensão integral: “o cônjuge, a

o médico.

pado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou

Gabrilli: “embora não concorde

ou deficiência grave”.

foi aprovado em 1º turno, é impor-

recalcula para os demais. Entretanto o benefício não

do que erros. Lutei bastante para que alguns pontos

fonte de renda do dependente.

mara. Fiz reuniões com o governo e com deputados,

Nesse período foi divulgado amplamente que PCD

soas com Síndrome de Down é entre 60

a reforma da Previdência. Informação que viralizou

esses indivíduos começam a apresentar problemas de

no texto da Reforma, constatou-se que tratava de

a maioria das pessoas com Síndrome de Down só

A Legislação Brasileira já prevê que são depen-

companheira, o companheiro e o filho não emanciinválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental
O texto da Reforma mantém o benefício à PcD e
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tempo de contribuição proposto pela

s principais veículos de comunica-

votação, Ministros deram explicações e justificaram o
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deficiência. “O aumento da idade e

mais de 20 anos de idade”, afirma
Segundo a Senadora Mara

100 % com o texto provisório que

tante dizer que existem mais acertos

poderá ser menor que um salário mínimo se for á única

essenciais fossem corrigidos durante a análise da Câ-

No dia 10 de julho, com 379 votos favoráveis e

inclusive com o relator, Samuel Moreira. Infelizmente,

MAIS EFICIENTE
apesar de muitas melhorias conquistadas, alguns pontos

que prejudicam ainda mais os brasileiros mais vulneráveis não foram sanados. Por isso, apesar de votar a favor

da reforma, vou apresentar emendas para que esses
pontos sejam corrigidos. Minha intenção era consertar
o texto ainda na Câmara e aprová-lo sem mudanças no
Senado, para dar celeridade ao processo”.

Mas a Reforma da Previdência, em especial aos direi-

tos da PcD ainda deve ter longas discussões no Senado
Federal. Mara Gabrilli garante que: “as mudanças apresentadas serão especialmente em relação aos critérios

para acesso ao BPC; a pensão por morte – que nunca

deveria ser inferior a um salário mínimo; e ao valor das
aposentadorias por incapacidade permanente (invalidez)

e dos servidores com deficiência. Como representante

de milhões de brasileiros com deficiência, não posso me
omitir neste momento”.

Buscando esclarecer todos os detalhes do atual es-

tágio da Reforma da Previdência, em especial ao que
envolve os direitos da PCD, o advogado Thiago Helton,

POR SAMARA DEL MONTE

MUDAR FAZ BEM !

E

u não tenho coordenação motora para digitar, então,
aos 6 anos, comecei a usar um capacete com ponteira.
Era um capacete rosa lindo, que usei por muito tempo.
A idade chegou e com ela a dor no meu pescoço
também de tanto ficar com a cabeça abaixada para
clicar com a ponteira no teclado.
Compramos vários programas, mas nenhum dava certo. Estava
usando o ACAT (antigo software usado pelo físico Stephen Hawking),
porém como seu acesso é por meio de varredura e com o capacete
com ponteira era seleção direta, senti muita diferença no meu ritmo
de escrita. Fiquei muito lenta.
Minha terapeuta ocupacional, Marisa Hirata, conversando com
o pesquisador em tecnologias assistivas, Rodrigo Dias, achou que
eu teria condições de usar o EVIACAM.
“O EVIACAM é um programa que substitui o mouse, permitindo
que seja possível controlar o ponteiro na tela do computador de outra
forma: através do movimento da cabeça !

Especialista em Direito Constitucional e Membro da
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com

Deficiência da OAB/MG assina um artigo com exclusivi-

dade para os assinantes da Revista Reação. Bem como
também, o Dr. Ronilson Silva coloca o seu parecer em
outro artigo assinado.

Sequelas da Reforma da Previdência
Logo após a votação em primeiro turno

na Câmara dos Deputados, o Deputado

Federal Felipe Rigoni – único deputa-

do cego do Brasil, que pertence ao
PSB – Partido Socialista Brasileiro do

Espírito Santo, tem sido reconhecido

como um dos dissidentes. Questões

partidárias previam que os parlamentares

da sigla deveriam votar contra a PEC, entretanto o voto
dele foi favorável a PEC.

Segundo o deputado, foram elaboradas nove emen-

das ao projeto da reforma. Em entrevista afirmou que
“você vai para a mesa de negociação, apresenta suas

propostas, elas são aceitas e, mesmo assim, você não
vota a favor por uma questão partidária ? Isso só nos

O princípio básico de funcionamento é muito similar ao mouse:
movimentando a cabeça para direita, o ponteiro na tela vai para
direita; movimentando para cima, o ponteiro vai para cima, e assim
por diante. Para isso, o EVIACAM usa uma câmera para conseguir
enxergar a cabeça da pessoa e assim identificar seus movimentos.
Controlar um ponteiro na tela do computador é um primeiro passo,
mas assim como quase todo computador tem um teclado e é preciso
também de algo parecido para poder tirar melhor proveito do equipamento. É aí que entram os “teclados virtuais” como uma alternativa
onde suas “teclas” não precisam ser apertadas por dedos: podem
ser apertadas com o próprio ponteiro da tela ! “Deste modo, torna-se
possível ter quase todas as funções que os teclados físicos proporcionam, tais como: escrita, teclas de atalho etc”, explica Rodrigo.
Minha mãe duvidou que eu conseguiria, mas treinei e hoje uso
essa “dobradinha” do EVIACAM com o teclado virtual, que está
sendo muito bom para mim: estou sem dor e voltei ao meu ritmo
normal. Mudar faz muito bem !

leva a concluir que é preciso reformular a maneira como

a gente faz oposição aqui no Brasil”. O deputado ainda
afirma que: “eles sempre souberam dessa minha posição

sobre a Previdência. Eu sempre me posicionei a favor
da reforma”.

O Conselho de Ética do partido decidiu instaurar um

processo contra os deputados do partido que votaram
a favor da reforma da Previdência.

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
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C O R P O R AT I V O

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA
REDE FARMA CONDE

A

Rede Farma Conde está instalada no Vale do
Paraíba, interior de São Paulo. É a maior rede

regional de drogarias do País com 194 lojas
ativas e está espalhada por todo o Estado de SP.
Até hoje, após 25 anos de história, a Farma

Conde continua priorizando o respeito pelo cliente como um
valor inegociável. Para Mário Muniz, Presidente Exe-

cutivo: “a empresa está com 25 anos e foi iniciada na
cidade de Ubatuba/SP pela Família Conde. A falta
de oportunidade para atuar como farmacêutica fez

com que Claudia e seu esposo Manoel, abrissem

uma pequena drogaria, em Ubatuba/SP. O valor

principal da Família Conde e o diferencial sempre

foi entender a necessidade e dar a melhor oportunidade

de compra para o cliente, com preço justo, além de oferecer
medicamentos e perfumaria de qualidade”.

“Hoje nosso quadro é composto de 2.400 colaboradores

reduzida. O cliente pode ser atendido através do ecommerce e Dik Entrega.

Para Katia Delanhese: “trabalhamos a inclusão de

em lojas, sendo que o quadro de PcD é de 86 colaborado-

pessoas com deficiência em nossa rotina, esses pro-

com deficiência. Eles podem atuar em todas as posições que

e adequação que os demais colaboradores. Nosso

res e sempre estamos com vagas abertas para profissionais
temos na Cia, inclusive seu plano de carreira. Hoje temos

profissionais atuando como: ajudantes, auxiliares de lojas,
balconistas, farmacêuticos e gerente administrativo”, afirma
Manoel Conde, Presidente do Conselho Administrativo.

“Nosso negócio é voltado à saúde e bem estar de nossos

clientes. A inclusão da pessoa com deficiência tem total

sinergia com esse foco, além da valorização de potenciais”,
afirma Katia Delanhesi, Gerente de RH.
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Todas as lojas estão aptas a receber colaboradores

com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade
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fissionais são inclusos nos mesmos moldes de atuação
processo de avaliação está alinhado aos mesmos

moldes que os demais colaboradores,
somos uma empresa que entende a

necessidade do cliente, orienta e
facilita a compra. Os profissionais
que melhor aderem a essa cultura,

independentemente de serem PcD,

são os que melhorem se destacam”.

EDUCAÇÃO

MAIS DE 14 MIL PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA ESTÃO MATRICULADAS
EM CURSOS SUPERIORES DE
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

N

o final do ano passado, o último Censo
da Educação Superior divulgado pelo
INEP - Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apontou que 14.293 pessoas
com deficiência estão matriculadas em cursos de
graduação nas universidades públicas brasileiras, em
cursos presenciais ou a distância.
São 10.667 matriculados em Universidades Federais ou Institutos Federais. O Censo aponta ainda
que a maior parte tem deficiência física, baixa visão,
cegueira ou deficiência auditiva.
A Lei Federal Nº 13.409/2016 passou a incluir
estudantes PcD na reserva de vagas nas instituições
de ensino federais. O número de oportunidades que
devem ser reservadas é decidido de acordo com a
proporção dessa população na unidade da Federação
onde a instituição está localizada, conforme dados
divulgados no Censo Demográfico, de 2010.
De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, no último Censo, existiam no
Brasil 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência – 24 % da população total, aproximadamente.
Estudos demonstram que 61,1 % das pessoas
com 15 anos ou mais com alguma deficiência não
possuem nenhum grau de instrução, ou têm ape-

nas o nível fundamental incompleto. Outras 14,15 %
concluíram o fundamental ou possuem o médio incompleto. Já 17,67 % têm ensino médio completo
e apenas 6,6 % concluíram algum curso superior.
Para Cláudia Costin, diretora
geral do Centro de Excelência e
Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio
Vargas do Rio de Janeiro e professora visitante na Faculdade
de Educação de Harvard, nos
Estados Unidos, é necessário que
haja uma melhoria na educação básica, independente de qualquer estratégia para tornar
as universidades mais plurais. “É preciso combinar
excelência com equidade e as cotas cumprem um
papel temporário de garantir o acesso à graduação,
enquanto não há de fato uma política voltada para
inclusão. Junto com isso precisamos garantir que a
universidade represente a partir de um determinado
patamar de desempenho, a diversidade presente na
nossa sociedade e que ao mesmo tempo se dê para
construção de uma sociedade mais justa, durante um
certo período, uma chance adicional para aqueles que
tiveram todas as suas chances removidas”.
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Giovanni Venturini - Ator
Nanismo
Atuação na peça “Branca de Neve e Zangado”.
FOTO: Kica de Castro  

ÚLTIMOS EXEMPLARES...
AGORA VOCÊ PODE COMPRAR !
EPOPEIA
IGNORADA

O LIVRO DE MAIOR SUCESSO E ESGOTADO
NA DÉCADA DE 1980, VOLTA AGORA,
MAIS DE 30 ANOS DEPOIS, TOTALMENTE
REVISADO E ATUALIZADO, EM UMA
COLEÇÃO INÉDITA COM 2 VOLUMES !!!

* EDIÇÃO ESPECIAL LIMITADA

LANÇAMENTO
EXCLUSIVO:

OBRA ESCRITA E
REEDITADA PELO AUTOR:
OTTO MARQUES DA SILVA

,00

DE R$ 150

T
E
S
/
O
G
A
SÓ EMA
ASS
NA
EN
PE
AP
POR

R$
R$

99,00

LIGUE AGORA E GARANTA JÁ O SEU EXEMPLAR !!!
DIRETO COM O AUTOR: (11) 97404-4058
** PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO ATÉ QUANDO DURAR O ESTOQUE. APROVEITE !

