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ACREDITE ! VAI DAR CERTO !

T

em anos que custam a passar. Fases que custam terminar. E quando os tempos são
bicudos então, nem se fala. Ano passado, neste mesmo editorial, eu procurei trazer
uma mensagem de renovação, esperança, fé, união... tentei resgatar nos leitores o
patriotismo, o orgulho de sermos brasileiros, a importância do nosso Hino Nacional,
o amor pela nossa bandeira – tanto que fizemos da nossa bandeira a capa do Anuário
passado. Busquei fazer com que os leitores entendessem a importância do momento que o Brasil
vivia no final de 2018 e início de 2019, com o começo de um novo governo, um novo presidente.
Exaltei a perseverança, a paciência e a importância de acreditar e dar um voto de confiança para
aquele que assumiu nossa nação, independentemente de ideologia política, partido, ou se você
gosta ou não gosta da pessoa Bolsonaro. O importante é o Brasil !
Agora, um ano depois, o que me pego fazendo ao escrever esse editorial a vocês é exatamente
a mesma coisa. Sinto que existe ainda a necessidade de vir alertar para os mesmos sentimentos.
Até porque, acho que todos nós estamos sentindo uma pontinha, lá no fundo, de descrença.
Estamos cansados do “mais do mesmo” e sentindo que as coisas estão demorando para andar
na velocidade que gostaríamos de ver o Brasil caminhar. E isso tem a ver conosco mesmo, com a
nossa maneira de pensar a vida, ver o mundo e nosso jeito brasileiro de ser. Temos pressa, somos
ansiosos, não sabemos dar o tempo ao tempo. A máquina pública é lenta, letárgica, infectada.
E é isso que estamos vendo até no STF, que está mostrando sua verdadeira face todos os dias.
Enfim... o que quero reforçar aqui a todos e por isso da capa desse Anuário vir NOVAMENTE
fazendo alusão à bandeira nacional é que precisamos CONTINUAR ACREDITANDO e temos que,
na medida do possível – sei que não é nada fácil – CONTINUAR AJUDANDO no que pudermos
para que seja realmente feita uma mudança no nosso País e que esse “pesado” Brasil volte a
caminhar para frente – mesmo que lentamente – mas volte.
Sei que não é fácil acreditar e ter forças para continuar a lutar quando vemos 90 % da imprensa
só bater, bater, bater... Parece até que torcem contra, não para o governo, mas torcem contra o
próprio Brasil. O que se ganha com isso gente ?!? Estamos todos no mesmo barco e se ele afundar morreremos todos juntos. Para que então envenenar o povo contra os nossos governantes e
principalmente, contra o presidente da república ? Se ele está lá é porque a maioria absoluta do
povo brasileiro quis que ele estivesse e votou nele para isso. Agora não tem mais jeito. Se não
apoiarmos, será muito pior. Só nós temos a perder caso não dê certo, pensem nisso ! Não se
deixem levar por notícias falsas, maquiadas, mexidas. Daqui a pouco a imprensa vai dizer que
quem jogou os aviões contra as torres gêmeas em 2001 foi o Bolsonaro. Está demais, passou
do limite, chega a ser nojento o que estão querendo fazer, e isso não afeta só ele, afeta você, a
mim, isso é uma irresponsabilidade com o povo brasileiro, que em muitos casos, influenciável
pela mídia, se deixa levar. Tenhamos, por favor, discernimento !
Meus amigos e amigas, o Brasil só não quebrou de vez ainda pela sua própria grandeza e de
seu povo. Vejam os outros países da América Latina. Olhe a situação até mesmo do Chile, que
até outro dia era o exemplo para todos. É um futuro assim que você e eu queremos para nossa
nação, para nossos filhos e netos ? Lógico que não !
Então vamos parar de lamuriar, reclamar, torcer contra... Chega de negativismo. Toda mudança é demorada, lenta, difícil, amarga. Temos todos nós que tomar decisões que às vezes
não queremos, mas que são necessárias. Vamos sofrer, estamos passando nesse final de 2019
e começo de 2020 por um período muito complicado. Esse ano de 2019 foi difícil, estranho, e
não só economicamente e socialmente falando não, mas em tudo. Basta ver a quantidade de
pessoas que morreram em 2019 e das formas mais esquisitas, acidentes, tragédias. Estamos
passando por um período de “transformação” do nosso planeta, do nosso País. Só não percebe
quem não quer acreditar !
Por isso, venho pedir aqui a TODOS os nossos amigos e amigas leitores (as) que não
esmoreçam. Continuem trabalhando, lutando, orando, remando a favor e não contra.
Não joguem a toalha ! Apesar de tudo e de todos, continuem ACREDITANDO...
VAI DAR TUDO CERTO !
Feliz 2020 a TODOS !!! E que nosso bate-papo no Anuário do ano que
vem seja diferente e para comemorarmos juntos um novo cenário e um
novo momento do Brasil !

Rodrigo Rosso
Diretor/Editor

“E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei
O que me possa fazer o homem.” Hebreus 13.6
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I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

MUITO A COMEMORAR NO BRASIL !

A

Nissan Motor Company foi fundada em 1933 no Japão e é uma das maiores fabricantes de veículos do
mundo, com mais de 40 fábricas espalhadas ao redor
do globo, produzindo dezenas de modelos globais.
A empresa conta com mais de 6 mil concessionárias
da marca e se estabeleceu no Brasil em 2000, operando hoje com
mais de 180 concessionárias em todos os estados do País, além
de contar com mais de 2.500 funcionários.
Sua trajetória no Brasil, desde o início, é de crescimento, expansão e fortalecimento. A marca em 2014 investiu R$ 2,6 bilhões
na construção de seu Complexo Industrial próprio em Resende,
no estado do Rio de Janeiro. Esta unidade industrial foi inaugurada em abril daquele mesmo ano e tem a capacidade de produzir
anualmente 200 mil carros e 200 mil motores. Lá a fábrica produz
os modelos: March, Versa e Kicks, além dos motores Flexfuel 1.0
12V e 1.6 16V. A linha de vendas no Brasil é complementada ainda
pela picape Frontier, fabricada em Córdoba, na Argentina, pelo
sedã Sentra e pelo novo LEAF, o veículo 100% elétrico e com zero
emissões mais vendido no mundo.
No ano de 2019 o Brasil foi incluído na Rota da
Eletrificação com o lançamento do Nissan LEAF, em
julho, quando a empresa anunciou oficialmente as
vendas da segunda geração do seu modelo 100
% elétrico. O veículo é ícone da Nissan Intelligent
Mobility, a visão da marca para transformar a maneira
como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados à sociedade. Além da comercialização do Leaf,
a Nissan vem firmando acordos e parcerias que buscam incentivar
as pesquisas e o desenvolvimento do ciclo de vida completo do
veículo elétrico no Brasil, com foco na mobilidade elétrica. Várias já
ocorreram e a mais recente delas, assinada no dia 25 de novembro,
foi com o IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares para expandir a autonomia dos EV - Eletric Vehicles - por meio do
uso do etanol. Essas parcerias fazem parte de uma estratégia de
desenvolvimento tecnológico de cada um de seus mercados. No
início do ano a fabricante já havia assinado acordos com o Parque
Tecnológico de Itaipu (PTI) e o Instituto de Tecnologia Aplicada e
Inovação (ITAI), cujo foco é o desenvolvimento nacional de carregadores bidirecionais para veículos elétricos. Outro acordo foi
celebrado com a Unicamp para estudar as tendências e o uso do
bioetanol. A empresa japonesa vem construindo estas parcerias
desde o ano passado, quando firmou um acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para estudar soluções
para o futuro das baterias usadas de veículos elétricos.
Houve mais alguns marcos para a Nissan no Brasil. Além do
anúncio das vendas oficiais do Nissan LEAF no país, em meados
do ano, o Nissan Kicks atingiu a marca de 100 mil unidades fabricadas no Complexo Industrial de Resende/RJ. Ao longo dos
cinco anos de operação e com apenas três anos do projeto de
exportação, a fábrica da Nissan atingiu outra marca importante
de produção, pois em 2019, foram 50 mil carros produzidos para
o mercado latino-americano. O Kicks, Crossover urbano que teve
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o seu design projetado e estudado para atender aos desejos dos
brasileiros ficou entre os três modelos mais vendidos do segmento
e foi o mais vendido da marca em 2019.
Em relação ao segmento PcD, até o momento a montadora japonesa registrou crescimento de 30 % nas vendas em comparação
com o ano de 2018. “Ainda esse ano, a Nissan participou
de todas as edições da Mobility & Show em todo o país,
começando por São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e São
José dos Campos/SP, encerrando em Goiânia/GO, onde a
feira aconteceu pela primeira vez em novembro”, explica
Alex Ferguson, diretor de vendas diretas da Nissan e
porta-voz da marca para a área.
Para além da comercialização, no setor de comunicação, a
Nissan obteve conquistas na internet, no concorrido e disputado espaço das redes sociais. A Nissan do Brasil foi a primeira montadora
do Brasil a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos em seu canal
oficial no YouTube, maior rede social do Brasil e segunda maior do
mundo. “São números expressivos e que reforçam o engajamento
da Nissan em oferecer ao público o melhor da tecnologia e da
inovação japonesa”, completa Alex.
Em 2020 a Nissan terá o lançamento do Novo Versa, que chegará
ao país no segundo trimestre, reforçando ainda mais a posição de
destaque e importância estratégica do mercado brasileiro para a
Nissan Global. “Acreditamos que o Novo Versa será um sucesso
no Brasil, reforçando a nossa linha de veículos no país, que continuará também contando com o modelo atual, muito procurado
pelos clientes brasileiros”, avalia Alex.
A Nissan acredita que as tendências para o próximo ano e os
demais serão focadas em transformar a condução dos automóveis.
“Para isso, seguiremos o caminho da eletrificação, crescendo e
acompanhando o ritmo do mercado. A empresa japonesa seguirá
comprometida em trilhar o caminho da mobilidade inteligente no
Brasil e no mundo, buscando oferecer as mais avançadas tecnologias e torná-las cada vez mais acessíveis aos consumidores”,
finaliza Alex, que indica que será preciso um forte apoio nas políticas fiscais que favoreçam o pluralismo da utilização dos carros
elétricos, promovendo uma sociedade cada vez mais sustentável
e livre de emissões.

E N T R E V I S TA

WANDER DA ORTOMIX
SEU NOME É WANDER SARAIVA DE CARVALHO. ELE É DIRETOR
E FUNDADOR DO GRUPO ORTOPEDIA BRASIL, FABRICANTE DAS
CADEIRAS DE RODAS MANUAIS E MOTORIZADAS DA MARCA
ORTOMIX, RECONHECIDAMENTE UMA DAS MAIORES E MAIS
CONCEITUADAS NO SEGMENTO EM TODO O BRASIL.
Revista Reação - Desde quando e onde está instalada a Ortomix ?
Wander Saraiva de Carvalho - A Ortomix está situada no polo industrial de Aparecida de Goiânia (DIMAG) na região metropolitana de Goiânia/
GO, e em seu Parque industrial com sede própria abrangendo uma área de
mais de 12.000 m², tendo mais de 34 anos de vivência e experiência em
produtos ortopédicos, iniciei o grupo Ortopedia Brasil com 3 lojas, sendo
2 de ortopedias técnicas em Goiânia-GO e um em Foz do Iguaçu/PR.
RR - Qual a fase mais difícil enfrentada até hoje para esse mercado ?
Qual foi sua maior dificuldade ?
WSC - Entramos em uma recessão no mercado brasileiro desde
meados de 2014, quando a alta do dólar superou as barreiras dos R$ 4,
dificultando muito o processo de importação, já que trabalhamos com
distribuição no Brasil com produtos importados e isto ocasionou uma
alta nos valores dos produtos distribuídos no país, foi quando tivemos
a necessidade de investirmos no mercado brasileiro de produtos nacionalizados e a Ortomix focou no nosso nicho de mercado, nas vendas
governamentais, com produtos da tabela SUS. E a maior dificuldade hoje
são os altos preços das matérias primas que sobem constantemente,
e a tabela SUS sem reajuste há mais de 5 anos, deixando a cada dia
a dificuldade de atender com alguns modelos de extrema necessidade
ao usuário !
RR – Qual a sua avaliação sobre o mercado de Cadeira de
Rodas Manuais, Motorizadas ou Triciclos
para o momento ?
WSC - Entramos novamente na alta
do Dólar e com isso o alto custo de
produtos importados, tanto no seguimento de cadeiras de rodas Motorizadas e scooter, mas como somos
distribuidores de uma das melhores
marcas mundiais em cadeiras de rodas
e scooters motorizados - SUNPEX no Brasil, tivemos uma parceria com
nosso fornecedor que nos deu a exclusividade de distribuição no Brasil
com preços competitivos. Mas o foco
da Ortomix sempre foi a qualidade em

seus equipamentos e estamos retomando agora com uma nova linha
de novos produtos, nova tecnologia e inovação.
RR - Para sobreviver a esse mercado tão difícil, quais as
formas que encontrou ?
WSC - Focamos em processo de fabricação, investimentos em
pessoal qualificado, logística, parcerias com fornecedores, flexibilização de negociação de vendas, tudo isto nos coloca a cada dia
mais competitivos neste mercado tão concorrido. ,
RR - Pode apontar um diferencial da sua empresa ?
WSC - Produtos com alta qualidade, com o foco no usuário, por se
tratar de produtos para saúde temos um slogan que define todo nosso
diferencial - Fabricado por quem entende e usa o que faz - nosso
objetivo é atender nossos consumidores não somente como clientes,
mas com o trabalho humanizado, sabendo das necessidades, das
dificuldades encontradas no dia a dia, e das limitações, por este motivo a cada dia procuramos parcerias com empresas especializadas
em todo país para que nossos clientes sempre tenham um produto
de qualidade e um suporte de pronto atendimento !
RR - Acha que a Pessoa com Deficiência poderia estar utilizando equipamentos mais modernos, se não houvessem tantos
empecilhos colocados pela legislação e órgãos brasileiros ?
WSC - No ano passado no mês de setembro participamos com
nossa equipe da maior feira do seguimento na Alemanha (REHACARE)
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e nós como distribuidores das melhores marcas de produtos e acessórios, vimos que não estamos muito fora da realidade em nosso
país, temos todas as novas tecnologias aqui também mas e claro que
se tratando de produtos importados existem produtos que podem
chegar aqui com preços fora da nossa realidade, como por exemplo
uma cadeira totalmente de fibra de carbono europeia, que pode
chegar ao absurdo preço de aproximadamente R$ 40.000. Sendo
que produtos similares asiáticos, com excelente qualidade, podem
chegar a quase um terço deste valor, mas é claro que se tivermos
incentivos do governo com valores subsidiados, podemos trabalhar
com produtos importados dentro da nossa realidade.
RR - O que, então, é o que mais complica o mercado e a vida
da Pessoa com Deficiência no Brasil ?
WSC - Acredito que estes fatores não são complicadores – AN-

VISA, INMETRO – mas são ferramentas necessárias para que
produtos com mais qualidade de fabricação possam chegar a
pessoas com poder aquisitivos mais baixos, pois vimos uma
grande quantidades de fábricas de pequeno porte no Brasil,
participando de processos licitatórios com produtos de péssima
qualidade, e estas regulamentações vieram para qualificar e
aprimorar estes processos de fabricação, sabemos que existem poucos laboratórios credenciados ao INMETRO no Brasil
e isto dificulta, mas é o caminho certo para que empresas se
qualifiquem para atender com qualidade dentro das novas regulamentações isto vai trazer nova qualidade de produtos no pais !
RR - O Brasil poderia estar exportando/importando mais,
se houvesse outra flexibilidade ? Em isso acontecendo, o
que poderia oferecer de diferente para a PcD ?
WSC - Com certeza ! Se tivéssemos um câmbio mais estável
certamente poderíamos estar distribuindo mais produtos importados com qualidade, mais tecnologia em acessórios, mais
produtos novos, e outras linhas de segmento para aprimorar
mais o que já existe em nosso pais !
RR - No seu ponto de vista, o que o leitor da Revista
Reação precisa saber sobre esse mercado, e que muitas
vezes não tem essa informação ?
WSC - O importante que as novas tecnologias mudam a
cada dia e nés, como fabricantes, temos que estar sempre
atualizados para oferecer o que existe de novo no mercado
mundial e é isto que a Ortomix vem fazendo, buscando inovação, investindo em qualidade total, nova linha de produtos,
maquinários de ponta, na parte de engenharia de produção,
tecnologia, atendimento personalizado, pois entender de cadeiras de rodas é mais que saber projetar, construir, é conhecer as
dificuldades, superar os limites, é ouvir e conhecer os anseios
de milhares de pessoas com deficiência e suas necessidades,
e proporcionar mais qualidade de vida e inserção social e
vivenciar isto todos os dias.

RR - Acredita que com o novo governo haja mudanças ?
WSC – Sim, claro que acreditamos ! Entramos agora somente com
um ano do novo governo e sabemos que a administração pública
é muito complexa, que existem grandes barreiras que estão sendo
quebradas e novos projetos estão sendo desenvolvidos, e vivenciamos uma quebra de protocolo pela nossa primeira dama, Sra,
Michelle Bolsonaro, que claramente está envolvida na ação social e
trouxe esperança para inserção da PcD no governo federal, e isto é
um grande avanço em nosso segmento, uma visão clara da nossa
primeira dama com a causa em nosso pais.

COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
INCLUINDO PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

A

Organização das Nações
Unidas (ONU) anunciou o
tema de 2019 para o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência como
sendo: “Promovendo a participação de
pessoas com deficiência e suas lideranças: Tomando medidas sobre a Agenda
de Desenvolvimento 2030”.
De acordo com o anúncio da ONU,
o tema nos remete à questão do empoderamento “de pessoas com deficiência
para o desenvolvimento inclusivo, equitativo e sustentável, tal como foi previsto na Agenda de 2030 pelo Desenvolvimento Sustentável, a qual se empenha em não deixar ninguém para trás
e reconhece a deficiência como uma
questão transversal a ser considerada
na implementação de seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”.
Como acontece desde 1992, o tema de
cada ano é comemorado a partir do dia
3 de dezembro com ações até o dia 2 de
dezembro do ano subsequente.
Fazem parte do conceito de empoderamento a autonomia e a independência. Estas não são palavras sinônimas
nos contextos da atenção aos direitos das pessoas com deficiência. Para
comprovar isso, vou destacar um trecho
[com grifos meus] da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência
(ONU, 2006; BRASIL, 2008 e 2009):
“Reconhecendo a importância, para
as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência individuais,
inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas”. (Preâmbulo, letra “n”).
Repare-se que as palavras autonomia e independência aparecem como
10
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tendo sentidos específicos. Estes sentidos específicos estão presentes nos
quatro seguintes trechos [com grifos
meus] da Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência – LBI (BRASIL,
2015):
“Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem
promover a funcionalidade, relacionada
à atividade e à participação da pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social”. (LBI, art. 3°, III + art. 112).
“O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas,
sensoriais, psicossociais, atitudinais,
profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da
pessoa com deficiência […] (LBI, art.
14, par. único).
“É assegurado atendimento segundo
normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos profissionais
de saúde e contemplarão aspectos
relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência,
incluindo temas como sua dignidade e
autonomia” (LBI, art. 18, §2°).
“Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços
e adaptações razoáveis, para atender
às características dos estudantes com
deficiência e garantir o seu pleno acesso
ao currículo em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício de
sua autonomia” (LBI, art. 28, III).

A partir deste ponto, convém ressaltar que o
uso dos conceitos autonomia e independência não
começou em 2015 (LBI) e nem em 2006 (CDPD). A
história das práticas sociais em relação às pessoas
com deficiência nos mostra que esses conceitos
começaram a ser adotados a partir de 1945 (final
da Segunda Guerra Mundial), portanto ao longo
dos últimos 60 anos.
INTEGRAÇÃO (época 1: 1945-1971)
A partir da segunda metade da década de 40,
com o surgimento das práticas de medicina física e reabilitação, conhecida como a “terceira fase da medicina” [1ª fase= prevenção e 2ª
fase=tratamento], logo surgiu o uso da palavra
independência que significava “habilidades físicas
para realizar as atividades da vida diária” (AVD),
ou seja, cuidar da higiene e aparência pessoal,
alimentar-se, vestir-se, ir e vir (com ou sem ajudas
técnicas) etc.
Trabalhei em reabilitação física e profissional a
partir de 1960 como conselheiro de reabilitação
para orientar pessoas com deficiência no processo
de treinamento profissional e inserção laboral. E,
de fato, a nossa equipe utilizou a palavra independência exclusivamente para nos referirmos à
habilidade parcial ou total de cada um de nossos
clientes na realização de algumas ou todas as AVD.
Era comum a expressão “Fulano é independente
em todas as AVD, mas Sicrano ainda não é independente no item Alimentação”. E as atividades
de nossos clientes foram todas controladas pela
equipe de profissionais, que decidiam tudo.
Na literatura de reabilitação física e profissional,
há muitas referências ao conceito de independência com este significado de “habilidade física”.
Por quase 30 anos, nunca foi utilizado o termo
autonomia, seja como sinônimo de independência,
seja para significar qualquer outra coisa.
INTEGRAÇÃO (época 2: 1971-1980)
Na década de 70, a palavra independência, que
até então significava “funcionalidade física”, passou a significar “habilidade de vida independente
em todas as áreas da vida”. E o antigo conceito “funcionalidade física” passou a ser chamado
autonomia (também em todas as áreas da vida).
Com o surgimento do primeiro centro de vida
independente do mundo, em Berkeley, Califórnia,
EUA, em 1972, fundado por um pequeno grupo

de pessoas com deficiência severa, as palavras
independência e independente passaram a ter um
novo e inusitado significado para a época e para
os dias de hoje.
Novo, porque os aspectos de “tomada de decisão” e de “controle da situação” foram reconhecidos pela primeira vez no repertório comportamental das pessoas com deficiência. Inusitado, porque
na época nenhum profissional e nem mesmo os
familiares esperavam tal comportamento decisório
por parte das pessoas com deficiência. Naquela
época, tomar decisões pelos clientes ou filhos e
controlar a situação deles eram responsabilidades
exclusivas dos profissionais e dos familiares.
INCLUSÃO (1992-2019)
O conceito empoderamento compreende independência e autonomia. Ele significa que as
pessoas com deficiência “fazem as próprias escolhas e tomam decisões (independência), usam
suas funcionalidades físicas com mínima ou nenhuma ajuda de outras pessoas e/ou tecnologias
(autonomia) e assumem as consequências de suas
decisões e ações ao longo de sua vida (responsabilidade).
Neste período, desenvolveram-se intensamente
as seguintes práticas:
1. Protagonismo (atuação das próprias pessoas
com deficiência em nível de destaque nos projetos
relacionados às suas condições de vida)
2. Participação plena nos projetos (planejamento, implementação, avaliação de resultados e
aperfeiçoamento). Direito de participar em todas
as ações relacionadas aos seus direitos como
pessoas com deficiência.
3. Equiparação de oportunidades (utilização
dos mesmos espaços por pessoas com e sem
deficiência, juntas).
4. Tomada de decisões (independência) pelas
próprias pessoas com deficiência.

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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ASSOCIAÇÕES

A ARTE PELO BRASIL E PELO MUNDO, COM
OS PINTORES COM A BOCA E OS PÉS !

A

Associação dos Pintores com a
Boca e os Pés foi fundada em
1956 quando Erich Stegmann,
um artista que pintava com a
boca, reuniu um pequeno grupo
de artistas com deficiência física de 8 países europeus. O objetivo era que esses artistas obtivessem renda
através de seus esforços artísticos e obter uma segurança
de trabalho que até então eles não tinham.
Unindo suas habilidades criativas com uma visão de
negócios, Stegmann fundou a Associação dos Pintores
com a Boca e os Pés como uma organização corporativa
que reproduz os trabalhos dos seus artistas principalmente na forma de cartões, calendários e outros produtos.
“O pequeno grupo que ele reuniu no encontro inaugural
da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés cresceu
significativamente e representa aproximadamente 800
artistas em 75 países ao redor do mundo”, afirma
Paola Manograsso, Diretora do escritório da Associação no Brasil.
Já para Gonçalo Aparecido Pinto Borges,
Membro Associado: “um dos principais focos de
Stegmann era que a Associação dos Pintores com
a Boca e os Pés nunca deveria ser considerada uma
instituição de caridade, pelo fato de seus membros serem pessoas com deficiências físicas”. Para Stegmann,
a palavra ‘caridade’ era tão abominável como a palavra
‘pena’. A Associação sustenta que não é uma instituição
de caridade e não se qualifica para a assistência caritativa.
Mais de 50 artistas integram a Associação no Brasil. “Muitos são palestrantes e demonstram as pinturas
em escolas, empresas e em outros grupos interessados,
oferecendo uma melhor compreensão do trabalho que
está sendo feito pela Associação e as possibilidades
disponíveis como oportunidade para as pessoas com
deficiência”, diz Paola.
A Associação dos Pintores com a Boca e os Pés é uma

organização internacional controlada pelos seus artistas
membros. Para Gonçalo Borges, o propósito da entidade
é: “fazer contato com artistas que perderam o uso de suas
mãos, seja por nascença, acidente ou doença, e agora pintam com a boca e os pés. Manter contato também com PcD
que gostariam de aprender a pintar e ganhar seu próprio
sustento através dessa capacidade. Oferecemos assistência moral e informativa para as pessoas com deficiência
que estejam interessadas em tornarem-se estudantes, oferecendo aos alunos apoio financeiro, prático e criativo para
que sejam artistas completamente desenvolvidos e
membros da Associação”.
Segundo a Diretora do escritório da Associação no Brasil, a entidade tem como objetivo:
“atender os interesses dos artistas, facilitando
a venda de seu trabalho, principalmente na forma de reproduções como cartões, calendários
etc. Outro importante objetivo é publicar material
que comunique e apoie o propósito da organização
além de auxiliar os artistas com deficiência na obtenção
de autoestima, realização criativa e segurança financeira”.
“Qualquer um que tenha perdido o uso das mãos e
pinta segurando o pincel com a boca ou com os pés, independentemente de raça, credo ou cor, pode fazer parte
da Associação”, afirma Gonçalo Borges, um dos ícones da
entidade e figura conhecida em todo o Brasil pelo trabalho
com a boca e os pés, e pelas palestras que ministra.
Na Associação dos Pintores com a Boca e os Pés existem três níveis de qualificação, ou seja, bolsistas, membro
associado e membro efetivo. A maioria dos artistas é, normalmente, bolsista. Eles recebem uma bolsa para pagar as
aulas de pintura e materiais de arte.
Para manter consistentemente padrões elevados, o
trabalho dos bolsistas é periodicamente revisado por um
júri, até atingir um padrão que permita que eles sejam aceitos como membros efetivos. O júri inclui o presidente da
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Associação ou seu representante nomeado e dois artistas convencionais eminentes e reconhecidos.
Quando aprovado, a diretoria pode admitir um novo bolsista/
membro, sujeito à ratificação pelos membros na próxima convenção
dos artistas delegados.
A Associação está constantemente buscando novos talentos
promissores entre as pessoas com deficiência que, talvez, tenham
começado a assumir a pintura como uma forma de terapia. “Os
estudantes recebem uma bolsa para ajudar a melhorar o seu padrão
de pintura, através de fundos para compra de material de pintura,
aulas etc. Isso lhes proporciona meios para se tornarem um membro
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associado ou de pleno direito da Associação. Conforme um bolsista
se desenvolve, melhorando a qualidade do seu trabalho, o valor da
sua bolsa pode ir aumentando”, comenta Paola Manograsso.
Quando um bolsista chega a um padrão considerado equivalente
ao de profissionais sem deficiência, ele pode se tornar um membro
associado ou efetivo.
Para Gonçalo: “tornar-se membro significa que ele vai receber
uma renda mensal vitalícia, independentemente se o aumento da
sua deficiência tornar impossível a ele fornecer obras de arte para a
Associação comercializar. Este acordo liberta o artista de um grande
receio diante da possibilidade de perder a capacidade de pintar
devido ao seu quadro de saúde”.
Os membros também se beneficiam da interação entre eles.
Membros e bolsistas têm a oportunidade de se conhecerem nas
conferências da Associação, exposições e outros eventos, onde eles
são capazes de se reunir, interagir e aprender uns com os outros.
Os produtos à venda são: cartões, cartões de Natal, calendários,
adornos, cartas floridas e kits.

I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

QUE VENHA O ANO NOVO !!!

A

Lyon Despachante nasceu em 1987 tendo o foco em
atividades de despachante documentalista, prestando
serviços junto ao DETRAN, na regularização de documentos de veículos e em CNH - Carteira Nacional
de Habilitação, além de demandas de seus clientes e
parceiros. A partir de 2012 a empresa incorporou em suas atividades
a prestação de serviços também junto à Receita Federal e Receita
Estadual, na solicitação de isenção de impostos
para veículos, para Pessoas com Deficiência (PcD)
e também para Taxistas.
A Lyon colabora para tornar a vida de seus clientes e até mesmo o expediente dos serviços públicos
mais rápidos, racionais e ordenados. Conta como
seu maior diferencial a experiência e o profissionalismo de sua equipe, que tem o respaldo de serem
despachantes registrados, o que confere credibilidade e segurança aos trabalhos executados.
O ano de 2019 para a Lyon começou com boas
expectativas, por conta de um novo Presidente,
uma nova política. Porém, para o diretor da Lyon, a
realidade foi muito abaixo das expectativas. “O país
tá andando de lado, ou seja, uma economia que
não cresce, não gera emprego e renda, algo que já
acontece a 5 anos”, explica Itamar Garcia. Apesar
de todo este cenário, a Lyon apostou no trabalho e
continuou a participar dos eventos, principalmente

os promovidos pela ABRIDEF e pela MOBILITY & SHOW. “Investimos forte no setor de isenções, segmento que apesar de todo
o cenário negativo de nossa economia, continuou crescendo”,
completa. O resultado positivo ocorreu e o maior destaque ano,
sem dúvida, foi no segmento das isenções, pois muitas pessoas
com esse direito descobriram essa possibilidade e perceberam
que o caminho é menos complicado quando há o apoio de um bom
especialista em documentação. A Lyon atuou
muito, inclusive com a orientação ao público
que nunca teve ideia que tinha acesso a essa
forma de adquirir veículos 0Km.
O planejamento para 2020 será continuar
trabalhando no segmento PcD e de Taxistas,
além de não deixar de desenvolver projetos
na área de veículos, a origem da Lyon, investindo também em equipamentos, tecnologia
e principalmente em sua equipe de colaboradores, pois o bom atendimento foi e sempre
será, o principal diferencial para o crescimento de qualquer instituição. O trabalho segue
firme e focado em 2020, com a esperança
e a torcida de crescimento da economia,
que tudo indica que haverá em maior escala.
“Havendo isto com certeza, teremos um ano
bem melhor. É o que sempre torcemos para
um o ano novo”, completa Itamar.

AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE OLIVEIRA

DESEJO DE MÃE

S

empre quis ter um menino levado... sou mãe do
Gabriel. Ele fez 20 anos em agosto, é autista
e tem suas limitações e seus encantamentos.
Nunca fiquei em luto ou me revoltei. Mas já
briguei com Deus algumas vezes quando ele
aprontava - e muito - na rua. Hoje, agradeço !
Não queria ter um filho neurótico. Fortaleço-me com a sua
pureza, seu sorriso e seu jeito. Tornei-me um general, porque
autista, como qualquer filho, precisa de limites.
Vejo a vida de outra forma, me emociono quando ele fala
uma frase inteira e quando ele ajuda a vestir a roupa.
Por outro lado, me sinto culpada de não conseguir tratamento adequado para ele, que está afastado há 10 anos de
uma escola . Moramos no Rio de Janeiro/RJ e aqui não
existe uma escola especializada para autista baseada
no método ABA, ou uma escola inclusiva onde os
professores são capacitados nesse método.
Não existe inclusão para autista numa escola regular onde a escola não invista na capacitação, ou o
próprio poder público.
Há pouco tempo, ouvi de um palestrante que o
desenvolvimento de uma pessoa do espectro autista
depende da quantidade de dinheiro que ela possui,
porque infelizmente, não existem políticas públicas
sérias e concretas para eles.
Meu filho poderia ter aprendido uma profissão, ele
PODE muita coisa, mas eu não posso dar a ele o que
merece. Eu não posso me mudar para outra cidade ou
país para oferecer um tratamento digno e comprovadamente eficiente, baseados em evidências, como
o ABA.
O que vejo, na cidade onde moro, são pais virando
terapeutas, gastando o que têm ou o que não tem, com
dívidas, torrando tudo em terapias que não dão os resultados
esperados ou ainda muitos que mantém os filhos matriculados em escolas regulares, pagam mediadores para, na
verdade, ficarem passeando no pátio com eles !
Meu filho fez 20 anos e esse ano não fiz homenagem no
Facebook, porque estou desanimada. Tenho uma meta na
minha vida: de construir uma escola para autistas na minha
cidade, mas aqui, o autismo não é levado a sério. Meu LUTO
hoje, é pela falta de políticas públicas e comprometimento
dos governantes. É muito triste morar num país onde você
deve ter muito “dinheiro” para garantir o desenvolvimento
do seu filho autista.

Andréa Bussade de Oliveira
é jornalista e mãe da Rafaela de 26
anos e do Gabriel de 19, com autismo.
andrea.bussade.oliveira@gmail.com
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MUITAS NOVIDADES PARA 2020 !!!

A

Ortho Pauher é a Indústria de Produtos de Saúde e Bem-Estar
mais Completa do Brasil.
Pioneir a e Líder da
Fabricação de Produtos Ortopédicos de Silicone e
Gel Polímero, destaca-se pelo
compromisso com a qualidade e Tecnologia Aplicada em
seu Surpreendente Mix com
mais de 800 itens. Exporta
para mais de 50 países, possui 67 famílias de produtos
cadastrados na ANVISA, além
de Certificações Internacionais
como Marca CE (Comunidade
Europeia) e FDA (Food and Drug
Administration).
Mesmo antes de concluir o mês de
dezembro de 2019, já podemos afirmar
que está sendo o nosso melhor ano dentro do
último período de maior crescimento da empresa.
Apesar de estarmos crescendo ano a ano, desde 2014 não tínhamos obtido uma performance tão alta quanto a que estamos
tendo esse ano.
Quebramos recordes nas participações de feiras e eventos e,
tendo em conta nossa base de clientes de mais de 25 anos, o
crescimento de mais de dois dígitos é extremamente positivo para
nossa liderança de marca, sendo sem dúvidas a mais lembrada pelo
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nossos clientes no que diz respeito aos cuidados
com saúde e bem-estar.
Conseguimos ter como destaque o forte reconhecimento dos médicos pela
nossa marca. Em termos de produtos, foram mais de 15 lançamentos
esse ano, se destacando a nossa
Sandália Fly Feet, que se tornou a
mais macia do mundo e em apenas 08 semanas, conseguimos
obter a incrível marca de quase
20.000 pares distribuídos pelas
Lojas de todo o país.
A Ortho Pauher planeja ainda
uma forte expansão em resultados comerciais, acima de 2 dígitos, abertura de novos clientes em
diversos canais, assim como lançar
diversos lançamentos de produtos novos
para multicanais !
Estamos prestes também em abrir uma nova
operação nos EUA ampliando o mercado de nossos
produtos âncoras ! Este projeto já será implantado agora em 2020 !
Também em 2020 teremos uma nova planta sendo inaugurada
até o fim do ano ! Teremos também uma grande novidade seremos
altamente sustentável em energia, e nossa sede através de painéis
solares onde colaboraremos com a energia limpa !
As expectativas para o ano que está chegando são as
melhores possíveis !

TRABALHO

MERCADO DE TRABALHO:
CENÁRIO DE 2019 E
PERSPECTIVAS PARA 2020
SEGUNDO MAPEAMENTO REALIZADO PELA CATHO, AINDA QUE
COM AVANÇOS E CRESCIMENTO DE VAGAS, MELHORIAS EM
RELAÇÃO À INCLUSÃO AINDA SÃO NECESSÁRIAS

N

os últimos anos observamos diversas
discussões acerca das “minorias”, de
modo geral, essas pautas ganharam força ao longo dos anos e se manteve de
modo cada vez mais consistente. Essas
mudanças refletiram em diversas camadas, incluindo
o mercado de trabalho. Nunca se falou tanto em diversidade, inclusão e engajamento como agora. No que
diz respeito a profissionais com deficiência, ainda que
com diversos avanços, como esse cenário se encontra
e quais seriam as perspectivas para o próximo ano ?
O decreto que criou a política nacional para a inserção
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
completou 20 anos em 2019. Para chegarmos no cenário atual é necessário compreender como evoluímos no
assunto a partir da Lei de Cotas. Nesses anos foi possível
observar o crescimento na adesão de empresas por uma
contratação que vai além do cumprimento da cota, mas
que é vista como um fator de responsabilidade social e
a garantia dos direitos desse público.
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Sendo assim, é possível afirmar que sim, houve uma
evolução no reconhecimento desse profissional, bem
como abertura para que esse pudesse ocupar as diversas
esferas do mercado de trabalho. Mas quais são os pontos
que ainda precisam ser melhorados nesse processo ?
Evento de empregabilidade
Inicialmente é necessário apresentar como boas práticas têm sido realizadas nos últimos anos, como por
exemplo, feirões e eventos de empregabilidade. Esse é o
caso da Catho, que além de incentivar a contratação de
profissionais com deficiência em sua plataforma desde
2016, está promovendo pela primeira vez um mutirão
de emprego gratuito voltado esse público. Com o gancho para a data do dia 3 de dezembro, o evento Minha
Vaga Por Direito foi realizado no dia 10 de dezembro, no
auditório da Universidade Mackenzie, em Higienópolis,
das 9h às 17h, com entrada livre. Como diferencial, a
programação contou com a execução gratuita do laudo

caracterizado por deficiência realizada por profissionais
da saúde da empresa Etikz - assessoria de medicina e
segurança do trabalho.
A programação ainda teve a elaboração de currículo,
mutirão de emprego e a presença de empresas como
Ford, Ambev, Tivit, Loggi e Makro, com oportunidades
de vagas. Além disso, palestras, apresentação de cases
de sucesso e bate-papo com recrutadores aconteceram
durante o evento.
O evento foi uma das iniciativas para debater tantas
questões importantes e ainda presentes no mercado
de trabalho em relação a pessoas com deficiência. Tais
como o:
Isolamento
No mercado de trabalho, o pertencimento é observado na forma como os profissionais se relacionam com a
empresa, ou seja, quão aceito e útil eles se sentem em
relação às suas funções. Segundo uma pesquisa realizada pela Santo Caos - consultoria de engajamento por
meio de diversidade - em parceria com a Catho, dentre os
profissionais com deficiência, 34 % se sentem isolados
no ambiente de trabalho.
Ainda segundo o levantamento, realizado com mais de
1.000 participantes, dentre eles gestores e profissionais
com deficiência, outros pilares também foram observados, tais como ausência de: compartilhamento (37 %),
compromisso (17 %) e orgulho (11 %).
Essas especificidades são observadas por meio da
cultura da empresa, que mede as relações profissionais
com o crescimento dos resultados. Logo, se um profissional com deficiência se sente inferior no ambiente de
trabalho em detrimento ao resto da equipe, é papel dos

líderes e gestores injetarem a inclusão de forma mais
efetiva entre os times.
O pertencimento é citado como pilar primordial,
afinal esse é o ponto que mais dói no dia a dia das
pessoas com deficiência, seja na área pessoal ou profissional. Paralelamente a esse déficit, temos o impacto
desse baixo engajamento também em outros pilares.
Um profissional que não se sente parte de equipe não
se orgulha do seu local de trabalho, não veste a camisa
e não a compartilha.
Profissionais com deficiência em
cargos de liderança
Ainda segundo a pesquisa realizada pela Santo
Caos em parceria com a Catho, menos de 10 % dos
profissionais com deficiência ocupam cargos de liderança. Os dados evidenciam, reforçam que apesar da
inserção, ainda há uma “rasa” inclusão. Neste cenário,
encontram-se profissionais que, quando contratados,
possuem baixas perspectivas profissionais e pessoais,
somado também à desmotivação. Dentre as demais funções em que esses profissionais mais são encontrados,
destacam-se os cargos de: assistente (57 %), analista
(17 %), técnico (12 %), coordenador (5 %), gerente (4
%), aprendiz (3 %), estagiário (2 %), diretor (0,4 %) e
vice-presidente e/ou presidente (0,2 %).
Laudo e os entraves na contratação
Ainda que se tenha avançado em temas relacionados à diversidade, a contratação de profissionais com
deficiência no Brasil é cercada de dúvidas, tanto por
parte dos profissionais, quanto por parte das empre-
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sas. Segundo pesquisa realizada pela Catho com mais de
5,2 mil profissionais com deficiência, o laudo - documento
que caracteriza deficiências e que também é utilizado como
pré-requisito para a contratação de profissionais abrangidos
pela Lei de Cotas - é identificado por 76 % dos respondentes
como um dos principais entraves na busca por emprego.
Dentre os profissionais que não possuem laudo, 64 %
afirmam que já tiveram problemas em serem contratados
devido à ausência do documento. Já entre os que possuem
a declaração, 29 % tiveram problemas na hora de efetivação.
As principais queixas dos profissionais são de que as empresas negam o laudo, mas não justificam o motivo (35 %),
o documento estava incompleto ou errado (23 %).
Contratar um profissional por meio da Lei de Cotas segue
alguns protocolos, dentre eles, o laudo que atesta e caracteriza por deficiência. Afinal, apenas algumas especificidades
são abrangidas pelo decreto 10.690. Essa tenuidade é facilmente confundida, pois afinal, ainda faltam conhecimentos
acerca dos enquadramentos da legislação.
Ainda segundo o levantamento, os principais pontos de
dificuldade dos profissionais com deficiência em relação ao
laudo e a contratação no mercado de trabalho estão atrelados
a: falta de conhecimento por parte das empresas (43 %),
dificuldades para conseguir uma consulta e solicitação de
laudo (32 %), falta de informação sobre as deficiências que
são abrangidas pela Lei de Cotas (27 %) e carência de informações sobre os itens que precisam constar no laudo(24 %).
Avanços nos conhecimentos por parte das empresas
Diante de tantos dados é possível constatar a máxima que:
há muito para avançar. Melhorias ainda se fazem necessárias. É fundamental quebrar paradigmas, buscar informações,
conhecer a fundo a especificidade de cada um, mais do que
isso, praticar a empatia e oferecer ferramentas de inserção.
Esse é o caminho para inclusão, o único possível, a oportunidade. O processo pode ser potencializado com o auxílio de
consultorias que identificam e implementam metodologias de
inclusão dentro das empresas. Atualmente existem diversas
práticas que podem ser aplicadas no ambiente corporativo,
tais como grupos de discussão, onde esse profissional pode
ser ouvido de forma efetiva; encontros com experiências
sensoriais, onde toda a equipe de trabalho pode vivenciar
minimamente sobre como é a vida de uma pessoa com deficiência, reuniões de feedbacks entre os times; dentre outros.
Além disso, outros pontos são importantes, a começar
pelo primeiro contato e inserção inicial desses profissionais
na empresa. Ainda de acordo com o estudo conduzido pela
Santo Caos - consultoria de engajamento por meio da diversidade - em parceria com a Catho, a maioria dos profissionais
de RH afirmam não conhecerem sobre acessibilidade arquitetônica (63 %) e tecnologias acessíveis (61 %), experiências
importantes para o recrutamento desses profissionais.
O tema é imprescindível, afinal, dominar conhecimentos
de acessibilidade é importante para demonstrar que o colaborador não entrou ali apenas para cumprir cotas e que seu
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talento poderá ser demonstrado no dia a dia. As empresas
podem ser as principais protagonistas nessa causa.
Além disso, estimular a inclusão de forma assertiva traz
diversos benefícios para os colaboradores, bem como para
o ambiente organizacional, tais como: aumento do nível de
comprometimento, motivação, engajamento e produtividade;
criação de um ambiente de equilíbrio e maior sinergia; estruturação do quadro de funcionários e crescimento contínuo
com alcance dos resultados desejados.
Gratuidade para profissionais com deficiência buscarem vagas de emprego
Com o propósito de incluir pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, a Catho atua desde 2016 concedendo
gratuidade no acesso a todas as vagas do site para profissionais com deficiência com laudo válido e reabilitados pelo INSS
abrangidos pela lei de cotas, basta acessar www.catho.com.
br/pcd/ e realizar os procedimentos para cadastro. Além disso, a empresa atua em prol dessa causa por meio de ações,
é o caso da campanha “Minha Vaga Por Direito”, lançada no
dia 03 de dezembro de 2018, data em que é comemorado o
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Para conhecer mais sobre a campanha e aderir à causa
também online, basta acessar o link www.minhavagapordireito.com.br.
O objetivo é que candidatos consigam uma vaga adequada
a seu perfil e habilidade. O movimento ainda contribui para a
ressignificação do olhar das pessoas sobre os profissionais
com deficiência, a fim de transformar as perspectivas em
algo mais palpável, para além do discurso e do cumprimento
de uma Lei.
Perspectivas para 2020
Dados levantados pela Catho entre 2018 e 2019 apontam
o crescimento de 27 % em vagas para profissionais com
deficiência. As maiores oportunidades surgem na região
Sul (78 %), Nordeste (45 %) e Sudeste (24 %). Dentre as
oportunidades se destacam cargos nas áreas administrativa,
financeira, comercial, industrial e informática.
Os dados refletem uma preocupação por parte das empresas em relação à inclusão, seja em detrimento do cumprimento de lei ou uma verdadeira importância ao tema diversidade. Atualmente a empresa permite que profissionais com
deficiência se candidatem para todas as vagas, enquanto
paralelamente, há um trabalho intenso com as empresas, para
que essas estejam abertas a esse modelo de contratação,
que especifiquem que tipos de deficiência conseguem atender em seu estabelecimento, quebrando assim impeditivos
relacionados à acessibilidade física ou digital.
Para 2020 os esforços continuam concentrados em massificar a premissa de que o trabalho é um direito de todos. Nesse cenário, prioriza-se a orientação, seja para as empresas
e o intensivo estímulo à contratação, seja para profissionais
com deficiência e o intensivo apoio de acesso ao trabalho.

C-Leg 4

Liberdade a seu alcance

O Joelho C-Leg é o grande destaque há mais de 15 anos como Solução
Protética para pessoas com amputação transfemoral, desarticulação
de joelho ou quadril.
Estudos clínicos realizados em importantes centros de pesquisa na
Europa e Estados Unidos reafirmam o que mais de 70.000 usuários
em todo o mundo comprovam diariamente: o Joelho Eletrônico

C-Leg é a melhor solução de sua categoria devido a segurança,
estabilidade e excelente facilidade na recuperação de tropeços.
Agora o C-Leg 4 é resistente* a água, possui acesso por aplicativo de
celular, te permite caminhar para trás e o melhor de tudo, encontrase em condições nunca ofertadas antes.
A Ottobock em conjunto com sua rede de parceiros credenciados
estabeleceu, em âmbito nacional, o valor promocional deste joelho
eletrônico para que você possa desfrutar desta maravilha.

*Produto resistente a splash de água. Não pode ser submerso.

Faça um test drive e comprove os benefícios que o C-Leg 4 irá
potencializar em seu dia a dia. Agenda seu test drive conosco:
testdrive@ottobock.com.br

• Não deixe de nos seguir
em nossas redes sociais e
acompanhar as atualizações
frequentes da lista com os
parceiros de cada região do
Brasil que aderiram e estão
participando dessa campanha!

 Siga-nos em nossas redes sociais
@ottobockbrasil
@clinicasottobock

Prótese completa:
Joelho Eletrônico C-Leg 4, 1C30 - Pé Trias, 2R77 - Tubo, 21Y14 - Válvula Push
Pode ser combinada com outros pés, consultar condições especiais

www.ottobock.com.br

ESPORTE

O BRASIL BRILHOU PARA
O MUNDO EM 2019 !

O

ano de 2019 e mais especificamente o mês de
agosto, foi o período em que o hino brasileiro foi
mais apreciado em praças esportivas na história
do esporte. Isso mesmo... Não estamos dizendo só
no esporte paralímpico, mas no esporte brasileiro.
Os Jogos Parapanamericanos ocorridos em Lima no Peru, encerrados em 1º de setembro, certamente fazem parte da história do
esporte mundial e dessa trajetória brasileira de vitórias em 2019.
Foram 9 dias de competições e os atletas brasileiros chegaram
à inédita marca de 308 medalhas. Destas, 124 foram de ouro, 99
de prata e outras 85 de bronze. Em toda a história, nenhum país
somou tantas vitórias em uma única edição do Parapan.
Os atletas brasileiros deixaram Lima como primeiros colocados
na competição, com a incrível marca de o dobro de conquistas
do segundo colocado no quadro geral de medalhas. Os Estados
Unidos foram os vice-campeões com 182 medalhas e o México,
terceiro colocado, com 158 pódios.
“Lima é o primeiro estágio dos grandes eventos do ciclo,
serve como um excelente termômetro para avaliar nosso planejamento, que foi estabelecido em 2017, projetando os oito anos
subsequentes. Tínhamos uma expectativa aproximada do que
realmente alcançamos aqui, mas atingimos a meta, superamos a
excelente campanha de Toronto 2015”, comentou Alberto Martins
da Costa, diretor-técnico do CPB e chefe da missão brasileira nos
Parapan de Lima no Peru.
Mas as conquistas no Parapan não foram as únicas a emocionar
o Brasil e o mundo.
No interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, em junho, outra
grande vitória brasileira. Nossa seleção conquistou seu primeiro
título mundial de Futsal Down ao vencer a arquirrival Argentina por
7 a 5, na final. Um verdadeiro festival de diversidade e inclusão
invadindo a quadra durante e depois do jogo. E também invadindo
o noticiário nacional, com a vitória divulgada por todo o mundo,
servindo de exemplo dado pelos atletas que disputaram o mundial
de Futsal Down.
E 2019 não parou por aqui. Pelo restante do mundo, nossos
atletas consagram-se em diferentes modalidades.
• Mundial de Atletismo – Novembro – Dubai. Foram 39 pódios.
A delegação brasileira conquistou 14 medalhas de ouro, 9 de prata
e 16 de bronze, ficando atrás apenas da China, obtendo melhor
colocação na história. Além dos pódios, outras marcas importantes
foram conquistadas pelos brasileiros: foram 26 marcas pessoais
batidas, 9 recordes da competição, 10 recordes americanos, 16
melhores marcas da temporada e 4 recordes mundiais.
• Copa Tango de Tênis de Mesa – Novembro – Buenos Aires,
Argentina. Foram 7 times brasileiros que conquistaram medalhas
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nos torneios de equipes, sendo três pratas e quatro bronzes.
Durante o torneio, 16 brasileiros subiram ao pódio. Somando as
medalhas dos torneios individuais, foram 18 medalhas, ou seja,
2 ouros, 7 pratas e 9 bronzes.
• Open Mundial de Bocha – Novembro – Póvoa de Varzim, Portugal. A seleção brasileira foi composta por 8 atletas e conquistou
uma medalha de bronze na disputa por equipe. Nas disputas individuais, obteve um 4º lugar na classe BC1 e 7ª colocação na BC2.
Em 2019 o Brasil conquistou na Copa América, nove vagas para
o Paralímpico de Tóquio. Em Lima, a Seleção faturou 7 medalhas.
• INAS Global Games – Outubro – Brisbane, Austrália. A competição apenas para atletas com deficiências intelectuais contou
com a participação de 48 países. A delegação brasileira foi para os
jogos com 13 atletas e conquistou 18 medalhas nas modalidades
atletismo e natação.
• Cañuelas Open – Outubro – Argentina. Os brasileiros do tênis
em cadeira de rodas foram destaque no Torneio Future. Na chave
masculina, foram campeões de simples. Na feminina, tivemos as
campeãs e vice. E também vencemos no Júnior.
• Mundial de Natação – Setembro – Londres, Inglaterra. Os
brasileiros conquistaram 17 medalhas, sendo 5 de ouro, 6 de prata
e 6 de bronze. Ocupamos o 11º lugar no quadro geral. Daniel
Dias fez história no Mundial. Ele conquistou sua 40ª medalha em
mundiais. Foi a quarta medalha do multicampeão na competição
disputada na capital da Inglaterra. Ele já havia faturado um ouro
e dois bronzes.
• Grand Prix Judô – Setembro – Uzbequistão. A seleção brasileira foi representada por seis atletas e terminou o torneio na 6ª
colocação geral. Conquistou medalha de ouro e bronze. Além das
duas medalhas, o Brasil obteve dois quintos lugares e um sétimo.
• Mundial de Paraciclismo – Agosto – Emmen. O brasileiro
Lauro Chaman foi bronze no contrarrelógio. Ele subiu ao pódio
depois de percorrer o percurso de 31,2 Km em 39min31s15. O
brasileiro também venceu a prova de estrada da etapa do Canadá,
disputada em Baie-Comeau, conquistando assim, o bicampeonato
da Copa do Mundo de Paraciclismo.
• Mundial de Halterofilismo – Julho – Cazaquistão. A equipe
mista do Brasil conquistou 4 medalhas: duas de ouro e duas de
pratas. O Brasil competiu com dois times entre os dez participantes da competição por equipes mistas. Ao final a delegação
brasileira só foi superada pelos atletas da seleção egípcia.

Festival Paralímpico chega a
70 cidades brasileiras
O sucesso dos brasileiros em diferentes modalidades paraolímpicas
em todo o mundo começa
na base. E no mês de setembro, o CPB – Comitê
Paralímpico Brasileiro reuniu mais de 11 mil jovens
em 70 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal, em
um encontro de experimentação para a prática desportiva. Foi a segunda edição do evento. Para Mizael
Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro:
“o Festival Paralímpico é muito importante, porque
não só oferece oportunidade para as 11 mil crianças
iniciarem no esporte, ou seja, proporcionar a inclusão, mas também para conhecer os campeões do
futuro. O Festival Paralímpico é fundamental dentro
do planejamento estratégico do Comitê Paralímpico
Brasileiro. Aqui está a realidade do movimento paralímpico nacional”.
A programação ofereceu três modalidades por
sede, com duração de três horas, para jovens dos
10 a 17 anos, com e sem deficiência. Os núcleos
ofertaram experimentações em atletismo, basquete
em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de 5
(cegos), futebol de 7 (paralisados cerebrais), goalball,
judô, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa,
tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. A prática
de cada atividade foi adaptada, dado que o objetivo
é promover a iniciação e, em muitos casos, o primeiro
contato do jovem com deficiência no esporte.
Em São Paulo, o Centro de Treinamento Paralímpico foi palco para mais de 600 crianças experimentarem
atletismo, vôlei sentado e tênis de mesa. Os números
desta segunda edição do Festival Paralímpico superam o da estreia do evento, em setembro de 2018. Na
ocasião foram 7 mil crianças em 48 cidades. Por isso, o
acontecimento de 2019 nas 70 localidades do território
nacional configura-se no maior evento paralímpico já
realizado no Brasil pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

• Mundial de Futebol de 7 – Julho – Sevilha, Espanha. A Seleção Brasileira conquistou bronze no torneio que reuniu 16 países. Em sua campanha
foram 5 vitórias e apenas uma derrota.
• Campeonato das Américas – Futebol de 5 – Junho – São Paulo/SP.
A Seleção Brasileira conquistou o hexacampeonato ao vencer a Argentina
na final. Foi o 6º título em nove finais.
• Torneio de Páscoa - Basquete – Abril – Blankenberge, Bélgica.
A Seleção Brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas alcançou
o 3º lugar. Foram duas vitórias em quatro duelos.

Pode ser que nossa redação tenha se esquecido
ou passado despercebida por alguma competição
onde o Brasil também tenha se destacado e ela pode
ter ficado de fora dessa matéria e esse balanço publicado neste Anuário. Se isso aconteceu, pedimos
desculpas. De qualquer forma, aproveitamos para
dar em nome de toda equipe da Revista Reação, TV
Reação e Sistema Reação, os nossos mais sinceros PARABÉNS aos nossos atletas paralímpicos, e
também, para todas as comissões técnicas de todas
as modalidades. Em especial, queremos parabenizar ainda o trabalho que vem sendo realizado pelo
CPB nas últimas décadas, levando e ressaltando o
esporte paralímpico do Brasil para todos os cantos
do mundo !
REVISTA REAÇÃO
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BMW PREFERENCE

MAIS QUE MOBILIDADE
UM PRAZER DE DIRIGIR.
Cobertura nacional, atendimento dedicado ao público
PcD e condições comerciais especiais.
Conheça os benefícios do programa.

Euroville

Av. Raja Gabáglia, 3055
Santa Lúcia • Belo Horizonte
31 3304-4100

Av. João Naves d
Saraiva • Uberlân
34 3292-4100

E,
.

de Ávila, 3370
ndia

No trânsito, dê sentido à vida.

Av. Deusdedit Salgado, 4900
Salvaterra • Juiz de Fora
32 3025-4100

V E Í C U L O S E A D A P TA Ç Õ E S

OS DINOSSAUROS DAS VENDAS DE
AUTOMÓVEIS 0KM COM ISENÇÃO
DE IMPOSTOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA... TUDO COMEÇOU COM ELES !

CARLOS ROBERTO PERL

E

studos apontam que antes mesmo de fechar o terceiro trimestre do ano foram vendidos mais de 200
mil veículos para PcDs com isenção de impostos no
Brasil. Um acréscimo de 30 % em relação a 2018.
No mesmo período, as vendas de automóveis para o
varejo comum e comerciais leves cresceram apenas 8,7 %.
No ano anterior foram comercializados, segundo dados da ABRIDEF – Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de

CLEIDE XAVIER
Tecnologia Assistiva, um total de 264,3 mil carros com isenção.
Houve um crescimento em 2018, de 41 % em relação ao ano de
2017 e ao que tudo indica, para 2019 em relação a 2018, esse
percentual deve seguir essa mesma linha, ou seja, um crescimento
acima da casa dos 40 %.
Esse crescimento está relacionado ao maior acesso à informação pela população em geral sobre a lei e o convênio que
permitem a isenção de impostos para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida e seus familiares. As isenções
de impostos federais e estaduais – IPI, ICMS,
IOF e IPVA – e na capital paulista também a
isenção do rodízio – que as PcD têm direito
estão em vigor há mais de 20 anos, só que,
em 2013 também passou a beneficiar familiares
das pessoas que estão impedidas de dirigir, no caso
os as pessoas não condutoras, como as com deficiências visuais, mentais e intelectual graves ou físicas
também consideradas graves, além de quem tem
mobilidade reduzida em graus elevados, como
as pessoas com problemas graves na coluna,
quadril, joelho, tendinite crônica e outros, além
de sequelas motoras decorrentes de doenças
graves como diabetes, câncer e outras. As isenções podem baixar o custo do veículo em até 30 %

em alguns casos, o que vem chamando a atenção de cada vez
mais pessoas que buscam esse direito garantido em lei e pelo
convênio do ICMS.
Tudo isso é uma realidade e hoje muita gente usufrui dessa
concessão que é dada pelos Governos. Na verdade isso tudo não
passa de um “benefício fiscal”, uma espécie de compensação,
por conta dos governos terem a consciência de que o transporte
público não atende as pessoas com deficiência ou dificuldades
de locomoção. No início, há mais de 20 anos, as isenções eram
concedidas apenas para as pessoas com deficiência física que
podiam dirigir os seus próprios veículos, os chamados então de
“condutores”. Mas a partir de 2013 isso mudou e os “não condutores” passaram também a ser contemplados, assim como as
pessoas com mobilidade reduzida.
Hoje praticamente todas as marcas de automóveis tem interesse nesse público comprador, sejam marcas nacionais ou
até mesmo os importados. Na economia atual, nos últimos 5
ou 6 anos, as chamadas “vendas especiais”, vem crescendo
e tomando um corpo de importância para montadoras e concessionárias jamais visto antes. Nos últimos 5 anos o volume
de vendas com isenção triplicou ! Com isso, os investimentos
nesse mercado específico aumentaram, modelos foram criados
e outros adaptados para se manterem dentro do limite do valor
para ser contemplado pelas isenções totais, que é R$ 70 mil já há
mais de 10 anos, congelado. Além dos milhares de vendedores
de concessionárias que hoje se interessam em atender o público
PcD e se especializam nisso, hoje também é comum ver surgir
em todo o Brasil os despachantes e empresas especializadas
em isenções. Mas nem sempre foi assim. Lá no início de tudo,
há mais de 20 anos, as “vendas especiais” eram o “patinho feio”
das montadoras e concessionárias. Ninguém queria atender o
público que comprava veículos 0KM com isenção. Era um mercado considerado pequeno, as vendas eram demoradas, poucos
sabiam do seu direito e praticamente não havia vendedores
especializados no segmento.
Neste cenário, dois paulistanos se destacavam na época em
todo o Brasil nesse atendimento. Eles foram os precursores de
tudo isso que se vivencia hoje nas chamadas “vendas especiais”. Eles abriram o caminho, ensinaram muita gente, são os
verdadeiros responsáveis por muito do que se tem hoje, porém,
essa nova geração que atua no segmento pode ser que em sua
maioria, nem os conheça. Por isso, a Revista Reação resolveu
aqui contar essa história e fazer essa homenagem a esses dois
ícones, dois “dinossauros” das “vendas especiais” no Brasil:
Cleide Xavier e Carlos Roberto Perl !

Carlos Roberto Perl é administrador de empresas e conomista de
formação. Nas últimas décadas dedicou sua vida às pessoas com
deficiência. Atualmente não atua mais nas vendas de automóveis,
mas lá atrás foi ele um dos que iniciou todo esse processo e atuou
nesse mercado por mais de 20 anos. Ele iniciou essa trajetória no
segmento trabalhando com a venda de automóveis, quando quase
nem havia isenção de impostos para PcD. Desde então, são mais de
30 anos de envolvimento e dedicação às pessoas com deficiência.
Com participação ativa em várias entidades, projetos e esferas de
governo, com o tempo transformou a causa em sua razão de viver,
ao lado de sua esposa Clarice.

Mas foi ainda jovem, trabalhando como vendedor em uma concessionária de automóveis da marca Chevrolet na capital paulista, deparou-se com um cliente em uma cadeira de rodas. Como
nenhum colega se dispôs ao atendimento daquele cidadão, lá foi
Carlos Roberto ao seu encontro. A constatação de que não entendia
nada sobre o assunto, como as isenções de impostos a que esses
clientes já tinham direito naquela época, fez com que ele entrasse a
fundo nesse universo, grande estudioso de leis, foi pesquisando e
se inteirando sobre o tema. Na mesma hora surgiu dentro dele, um
sentimento até de revolta perante o preconceito em relação às pessoas com deficiência e a falta de conhecimento sobre seus direitos.
Daí para frente, Carlos Perl começou a trajetória que o levou a não
só ser o maior vendedor de veículos 0KM para PcD dentro da marca
Chevrolet por muitos e muitos anos, como também a participar das
principais lutas do segmento e fazer parte de diversas entidades nas
últimas três décadas.

Cleide e Carlos Roberto: o início das vendas com isenção !
Muitos usufruem desse mercado, mas poucos conhecem realmente como tudo isso começou.
Vamos conhecer mais sobre esses
dois personagens que fizeram a
história desse, que hoje é o segmento que mais cresce na indústria e no comércio de veículos em
nosso País:
REVISTA REAÇÃO
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Nossa outra entrevistada
é Cleide Xavier de Souza,
com formação universitária
na área Trabalhista - Gerente
de RH – ela foi jogadora de
Hand Bol, e de um dia para
o outro parou de andar. Na
época não existia a facilidade de exames de ressonância. A medicina era bem
mais deficitária. Depois de
muitos anos constataram que ela havia tido Esquistossomose. “Quando me tornei uma pessoa com deficiência,
na década dos anos 80, entendi que seria aceita somente
se tivesse algo a mais. Como naquela época poucos chegavam ao curso superior, principalmente mulheres, foram
meus diplomas que abriram as portas para que eu fosse
aceita profissionalmente e pessoalmente”, lembra Cleide.

“Na época, eu tinha um Opala Adaptado, mas como
consumia muito combustível era quase impossível com
salário baixo conseguir sustentar e continuei com minha
pesquisa para encontrar um caminho. Na minha busca
pessoal conheci pessoas que se interessaram por mim,
e me convidaram para que eu trabalhasse no setor automotivo. A princípio resisti bastante. Mas foi inevitável.
Iniciei minhas atividades no ano de 1983, com a Fiat
Automóveis”, afirma Cleide.
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Carlos Roberto começou a atuar no mercado um pouco antes do que a Cleide, ainda na década de 1970. “Era
uma época em que o preconceito era muito grande e
os poucos direitos que as PcD tinham eram totalmente
ignorados e desrespeitados. Tivemos grandes ativistas
naquela época, que muito lutaram para que esses direitos fossem respeitados e que novas leis fossem criadas.
Acessibilidade e mobilidade urbana, simplesmente não
existiam. Mas, graças a esses verdadeiros heróis, a sociedade começou a se organizar. Surgiram os primeiros
Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência compostos por pessoas com e sem deficiência, trabalhando
lado a lado por sua inserção na sociedade. Existiam
poucas Associações que atuavam nesse segmento e
poucos Centros que faziam o trabalho de reabilitação. Nos
últimos anos, temos andado a passos largos comparado
ao passado”, conta Perl.
Se hoje existem direitos garantidos, Carlos Roberto e
Cleide estavam na ponta da linha levando as PcD e seus
familiares às poucas informações que existiam.
“Atuei na divulgação das isenções existentes. Naquela época, uns poucos tinham conhecimento delas,
não existia a Internet e praticamente nem despachantes
que atuavam com isenções. Então tínhamos de ler livros
e também os Diários Oficiais – municipal, estadual e
federal. Comecei atuando junto com outras pessoas do
movimento para melhorar e expandir o que já existia nas
leis, a princípio, de isenções na compra de veículos 0Km,
e trabalhar por suas prorrogações. Nunca foi tarefa de
uma pessoa só, mas de um conjunto delas que atuavam
na mesma causa que, em virtude da dificuldade de comunicação, não sabiam da existência uns dos outros”,
comenta Carlos Roberto.
“Naquela época, transportes públicos acessíveis eram
um mero sonho e pouquíssimas pessoas tinham informações sobre leis de isenções. Assim, pudemos chegar
até as pessoas com deficiência com informações para
viabilizar a aquisição de seu meio próprio de transporte.
Foi uma época bastante difícil, pois não existia a Internet.
As pesquisas eram feitas na ‘raça’. Se hoje a maioria das
concessionárias, de diversas marcas tem atendimento
para PcD, temos nossa parcela de ‘culpa’ nesse avanço”,
diz Carlos Roberto.
Cleide comenta que as únicas montadoras e primeiras
no Brasil, com veículos para PCD eram a Fiat e GM. “Iniciei
com trabalho em Concessionária Fiat, com treinamento
para vendedores na Rede, onde usávamos sistema de
adaptação com embreagem automatizada, o que não
era a melhor opção no sentido de conforto. Porém era
a única que pessoas com poder aquisitivo baixo, como
eu, poderia adquirir um veículo. Sem dúvida os carros
da Fiat eram os melhores adaptáveis. O Uno 1.5, Palio,
chamados veículos básicos Pé-de-Boi. Eu vivenciava
essas dificuldades e conseguia entender e ensinar como
ninguém ! Lembro quando pela primeira vez no Brasil
foi colocado na mídia algo sobre PcD. A Fiat tinha Test-

-Drive no Shopping Center Norte com veículos adaptados para
PcD, com uma Elba (modelo Fiat da época) ! Anunciaram num
jornal de grande circulação em São Paulo/SP. Eu estava lá ! O
resultado do anúncio foi algo impressionante. Centenas de pessoas com deficiência queriam ver pela primeira vez como uma
pessoa com deficiência poderia dirigir. Pessoas de São Paulo,
Campinas, Santos, Ribeirão Preto... Meu Deus, muita gente ! E
eu demonstrava o carro adaptado. Imagina 5 cadeirantes numa
Elba ? Era assim: muletas, cadeiras de rodas, maravilhoso trabalho”, recorda Cleide.
“Tenho orgulho em ter vivenciado esse trabalho no Brasil. Foi
como uma escolha divina, e sem duvida, em todos os momentos
coloquei o meu melhor, analisando cada caso e colocando a
melhor opção ! Mesmo que em determinados momentos perdia
uma venda por entender que a melhor opção era outro tipo de
produto”, afirma Cleide Xavier.
Existe uma relação de amizade muito bonita entre esses dois
ícones da venda de veículos para PcD no Brasil. Cleide comenta
sobre: “ser a primeira cadeirante a trabalhar no Brasil em uma
marca famosa de automóveis. Ser a primeira pessoa no Brasil a
dirigir um veículo mecânico adaptado”. Mas o que ela comemora
muito é ter sido – junto com Carlos Roberto Perl – os primeiros
no Brasil a vender veículos 0KM com isenções de impostos para
pessoas com deficiência.
Carlos Roberto e Cleide são dois nomes que precisam ser
lembrados toda vez que uma pessoa com deficiência ou um

familiar abra a porta de um veículo que foi adquirido com algum tipo de isenção. Todos precisam lembrar que esses dois
profissionais não foram apenas “representantes ou vendedores
de uma concessionárias ou de uma marca”, mas sim, foram
“representantes” de uma bandeira que até então, ninguém queria
ou fazia questão de empunhar: a do direito de ir e vir da pessoa
com deficiência. Foram lutas enormes, e mesmo que com poucas
armas e argumentos, esses dois conseguiram fazer com que
esse direito fosse garantido.
Se hoje praticamente todos os profissionais de vendas de
concessionárias de veículos, das mais diversas marcas, se interessam e buscam trabalhar com venda para pessoas com
deficiência, se agora existem centenas de despachantes especializados e empresas de isenção, esses profissionais devem muito
e tem que reverenciar sim esses dois verdadeiros “dinossauros”
– apesar de ainda jovens e com muito ainda a contribuir para
o segmento PcD – e por isso, fica aqui a mais justa e mais que
merecida homenagem da Revista Reação – Sistema Reação
– aos profissionais desbravadores que foram e são, mas principalmente, aos dois seres humanos fantásticos que dedicaram e
dedicam parte de suas vidas para as pessoas com deficiência.
Cleide ainda na ativa nas vendas de carro 0KM com isenção de
impostos para PcD e Carlos Roberto, hoje presidente do INIS –
Instituto Nacional de Inclusão Social, entidade que fundou e na
militância contínua em prol dos direitos das PcD. Parabéns pelo
pioneirismo e pelos frutos deixados com seu trabalho !

ARTIGO

POR GERALDO NUNES

PCD OU PCND ?

QUEREMOS UMA SIGLA QUE DEFINA COM
EXATIDÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

P

recisamos encontrar no Brasil uma sigla
ou terminologia que defina com exatidão
a realidade e a importância das pessoas
portadoras de algum tipo de deficiência.
No Canadá o termo politicamente correto
ficou definido pela palavra “new challenge”, ou seja,
“novo desafio”. Ao nosso ver essa palavra também vem
de encontro a nós e bem poderíamos utilizá-lo em vez de
PcD, então a sigla “PcND” - Pessoa com Novos Desafios
- para assim melhor valorizar as pessoas que enfrentam
situações inusitadas e saem vitoriosas.
Nosso país não passou por guerras como as nações
europeias e nem colocou nos últimos 50 anos seus soldados em conflitos internacionais, como foi o caso dos
Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ao retornarem soldados norte-americanos passaram a ser vistos como
heróis nacionais e, além do governo, a própria sociedade
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se encarregou de oferecer a eles melhores condições de
acessibilidade em benefício de todos, inclusive os idosos.
O Brasil, entretanto, segue enfrentando uma guerra
civil não declarada permanecendo na quarta colocação
entre os países com maior quantidade de acidentes de
trânsito no mundo, quando esses números são analisados em termos absolutos. Neste aspecto estamos atrás
somente da China, Índia e Nigéria, quando o assunto
diz respeito às ocorrências de atropelamento ou batidas
envolvendo carros, ônibus, caminhões e motocicletas.
Se somarmos a esses resultados às vítimas da violência urbana e dos acidentes do trabalho, chegaremos a
um resultado difícil de ser alcançado entre os campeões
mundiais de acidentes com milhares de pessoas paraplégicas, hemiplégicas, tetraplégicas, amputadas ou com
lesões medulares de múltiplas formas.
Não estamos querendo fazer desse texto uma tragédia, porque sabemos que depois de uma tempestade
sempre vem a bonança. Um outro dito popular, diz que de
um limão se faz uma limonada. Deste modo, as pessoas
transformadas pelos acidentes em portadoras de
algum tipo de deficiência, passam a necessitar de tratamentos médicos, mobilizando profissionais e entidades voltadas a
reintegrá-las ao convívio social.
Tais situações promovem o desenvolvimento da medicina, das
técnicas de cirurgia e fisioterapia
e de outras ciências. Hoje o Brasil, ainda que por vias tortas, se
insere entre os mais aprimorados
países quando o assunto é reabilitação. Nossas universidades colocam no
mercado de trabalho todos os anos, profissionais que se tornarão especialistas no papel de
auxiliar o tratamento e a recuperação de nossas

vítimas não só no aspecto físico, mas também no psicológico e familiar.
Hoje temos paratletas no topo do pódio, como o
nosso Clodoaldo Silva, destaque de capa da Revista
REAÇÃO em sua edição setembro/outubro, graças a
pessoas que direta e indiretamente ajudaram dar “nova
vida” a cidadãos e cidadãs que, em determinado momento, chegaram a pensar que tudo o que conquistaram
estava perdido, mas novas conquistas viriam.
Graças ao empenho de tanta gente se faz possível
todos os dias, mas de maneira lenta e paciente, a reinvenção para a superação das dificuldades. Importante
que se diga: Ninguém adquire uma deficiência e já sai
pronto novamente. A trajetória de recuperação é longa e
pode durar anos, porque problemas que antes pareciam
não existir como subir um degrau, acionar o interruptor
de uma lâmpada ou abrir o chuveiro e tomar banho, se
tornam empecilhos que quando vencidos passam a ser
comemorados. Quando aprendemos de novo a fazer
tudo o que precisamos à nossa maneira e sem a ajuda
de ninguém, nos sentimos vitoriosos. Somos campeões
mundiais quando a palavra é superação.
Nesse aspecto, é que ressalto a necessidade de encontrarmos uma sigla politicamente correta que defina
melhor em nosso país, a Pessoa com Deficiência.
Em março de 2019 o Senado aprovou em plenário
por unanimidade a Proposta de Emenda Constitucional
– PEC 25/2017. A proposta substituiu, em dez artigos da
Constituição, expressões como “pessoa portadora de
deficiência” ou “portador de deficiência”, padronizando
a nomenclatura “Pessoa com Deficiência” – PcD.
Claro que a decisão merece elogios, pois denota a
preocupação dos senadores com o assunto, mas achar
que um cidadão que passa por situações tão difíceis e
inusitadas é, ainda assim um “deficiente”, nos parece
inadequado. Podemos melhorar essa definição.
Repito: Precisamos definir uma sigla politicamente
correta para o nosso segmento. “Pessoas com Novos
Desafios” – PcND. Esta me parece ser a sigla correta.
Assim sendo peço que vocês leitores interajam conosco
e com a Revista REAÇÃO, dizendo se concordam ou
não que a sigla PcD seja alterada para PcND. Afinal, a
decisão ainda não foi sancionada e nós estamos aqui
para lançar mais este “novo desafio”.

N O TA

RODRIGO ROSSO RECEBE
MARCO DA PAZ !

No último dia 5 de dezembro, em cerimônia realizada pela Associação Comercial de São Paulo – chamada Paz sem Limites – no
auditório da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, no bairro
da Barra Funda, na capital paulista, o diretor e editor da Revista Reação, presidente da ABRIDEF – Associação Brasileira da Indústria,
Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, diretor responsável da
Mobility & Show e criador da Reatech, o empresário Rodrigo Rosso,
foi homenageado junto com outros tantos grandes nomes que ajudam
a mudar vidas no cenário da inclusão e acessibilidade em nosso País.
Ele recebeu das mãos do criador do “Marco da Paz” – monumento
mundialmente reconhecido – o italiano Gaetano Brancati Luigi, um
troféu e um certificado pelos bons serviços prestados nesses quase 25
anos de sua vida, dedicados às pessoas com deficiência. Na mesma
cerimônia, foram condecorados também o ex-radialista esportivo
Osmar Santos, a secretária estadual da pessoa com deficiência Célia
Leão, e o jornalista Roberto Rios, entre outros.

Geraldo Nunes
se tornou paraplégico com
um ano de idade, é jornalista
especializado em mobilidade
urbana, acessibilidade,
economia e história. Durante
20 anos sobrevoou a cidade
de São Paulo na condição de
repórter aéreo.
geraldo.nunes1@gmail.com
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UMA VIDA DEDICADA AO SEGMENTO !

A

Ortopedia Monumento – hoje Casa Ortopédica – é uma empresa que surgiu
em 1983, quando Sr. Osvaldo Silva,
sapateiro ortopédico, iniciou com uma
oficina de calçados especiais. Ele liderou o negócio da família até 1996, quando sua esposa
Maria Reis Santos, podóloga, assumiu as atividades
da empresa seguindo assim até 2001, momento em
que seu filho, Luciano Santos, junto de sua esposa
Fernanda, a nova geração, assumiram a empresa e
iniciaram uma nova etapa no negócio. A Sra. Maria
continua no negócio até hoje e colabora na gestão. O
trabalho deles foi inovador para o setor e converteu
uma loja convencional de materiais ortopédicos em
uma empresa com presença nacional e até internacional, um dos
maiores varejistas do setor no Brasil e parceiro estratégico no mercado. A atuação da Monumento engloba as maiores indústrias da área
além de empresas grandes, médias e pequenas, uma rede que chega
até os pequenos empreendedores, pequenos lojistas, reparadores de
cadeiras de rodas, entre outros.
O começo dessa mudança se delineou em 2004 com a introdução
das cadeiras de rodas motorizadas na linha de produtos e o início das
vendas pela Internet. Na época era uma novidade e a ferramenta permitiu melhor suporte a profissionais e clientes, pagamento parcelado
dos produtos e agilidade nas entregas. Isso tornou mais fácil a vida
dos compradores, principalmente os de localidades distantes. Com a
nova tecnologia o negócio se ampliou e a empresa se converteu em
uma distribuidora. Chamou atenção na época o portfólio de produtos
e capacidade de interagir com o cliente de forma precisa, vendendo
o que ele necessita, do jeito que ele quer. Desde lá já fazem 15 anos
no comércio eletrônico, mantendo também o varejo de rua.
Esse novo formato de trabalho ensinou algumas coisas importantes. Quem não inova, desaparece, pois é necessário estar atento ao
comprador atualizando as ofertas, pois novas necessidades surgem
a todo momento. Outra lição foi que a gestão do negócio exige
melhorias permanentes e rápidas em tudo: custos, logística, relação
com fornecedores, marketing e tecnologia. “Até hoje mantemos essa
conduta de estarmos sempre tentando nos atualizar com as novas
tendências do mercado, seja em produtos ou novas possibilidades de
ferramentas de vendas”, explica Luciano. O reconhecimento veio do
mercado comprador e dos fornecedores. “Hoje somos um dos líderes
de vendas nacionais em cadeiras de rodas motorizadas e manuais,
inclusive esse é um reconhecimento do mercado. Nosso site é um dos
maiores em volume de acessos do Brasil, onde atendemos clientes
em todo território nacional e países da América do Sul”, comemora.
O ano de 2019 representou um grande desafio. “Somos parte da
engrenagem desse país e tivemos um ano muito mais desafiador que
outros, com queda no fornecimento governamental devido questões
políticas e fiscais, assim como maior retração no poder de compra
pela sociedade”, avalia Luciano. A resposta foi seguir adiante, ou
seja, fazer mais para alcançar o cliente. Houve a volta às feiras do
segmento, como a Reatech (São Paulo) e a PcD (Rio de Janeiro),
e a criação e fortalecimento de canais em mídias sociais, que se
tornaram pontos de convergência de conteúdo, pessoas e vendas.
A Revista Reação foi parceira importante nessa etapa cita Luciano:
“abraçamos esse novo formato de interação de mídia, com o nosso
parceiro Revista Reação. Ampliamos nossos canais de venda também
para o Marketplace (os mega shoppings virtuais), imaginando que
o mesmo vai ter um espaço futuro significativo”. Luciano também
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esclarece que foi necessário reforçar as parcerias
com clientes, lojistas e fornecedores, otimizando
participação em licitações, criando estratégias para
grandes compradores, inovando nas campanhas de
marketing e compartilhando estoques e fretes, ações
que melhoraram os prazos de entrega ao cliente,
racionalizando custos e aumentando a eficiência
operacional e financeira do sistema. Segundo ele, os
destaques nas marcas parceiras foram vários, todos
se esforçaram muito, mas vale citar as cadeiras de
rodas Ortomobil, uma opção de custo x benefício
com resistência de materiais muito interessante e
para as entidades um “sonho de consumo”. Os
grandes do setor também inovaram. A Ortobras,
maior parceiro da empresa, depois dos ajustes nos últimos anos
mostrou uma nova capacidade e desenvolvimento muito inteligente e agressivo em busca de mercados de baixo custo atuando
também, pela outra ponta, com produtos mais qualificados e
customizados. Outro parceiro importante, a Freedom, por atuar
em produtos motorizados com grande índice de nacionalização de
peças, foi muito eficiente e aproveitou bem e em favor de todos
as questões cambiais que atingiram a área. Outras marcas como
a Comfort Praxis e a Smart atuaram como grandes atualizadores
das tendências que o mercado mundial lança, mas agindo dentro
da realidade econômica e cultural do Brasil.
Para Luciano ainda é precoce traçar estratégias imediatas para
2020. No entanto, como sempre fizeram desde o início, o pensamento da empresa é sempre procurar olhar adiante e antecipar
ações, aproveitando novas tecnologias e mantendo soluções que
se provaram eficientes, como o estoque elevado, que no segmento
PcD especificamente é uma estratégia que funciona bem, mesmo
parecendo arriscada, dada a necessidade imediata e repentina da
maioria das compras. “Assim como um dia nos disseram ser uma
loucura trabalharmos com grandes estoques, hoje temos mais de
duas mil unidades em pronta entrega e isso nos faz referência em
um mercado muito competitivo e nos dá uma vantagem absurda
para atender um país com tantas questões logísticas problemáticas”, argumenta Luciano. A empresa planeja estar mais presente no
ambiente virtual, que é onde as compras estão se concentrando e
manter a linha atualizada com custos otimizados para estar pronto
a atender cada cliente do Brasil, e até de fora do país, com rapidez,
qualidade e preço competitivo.
A empresa e ter “mais o que embarcar” - PREÇO, PRODUTO E
ENTREGA RÁPIDA - o canal será a internet, que cresceu muito. Para
se ter uma ideia da diferença, a loja física da empresa no Bairro do
Ipiranga, em São Paulo/SP, representa hoje apenas 18 % das vendas
da empresa. “Temos um Brasil muito grande para atender”, informa o
empresário. “Ao longo do tempo conseguimos uma integração muito
grande e parcerias até então nunca consolidadas nesse mercado,
desde indicação de clientes até grandes campanhas promocionais
as quais causaram impacto em todo mercado nacional”, completa.
Luciano, Fernanda, Maria e todos da Casa Ortopédica – Ortopedia Monumento agradecem pelo reconhecimento de todos e
chamam o público para conhecerem o site e a loja física. “Todos
sabem do carinho e respeito que se criou entre nós, clientes e
parceiros e os caminhos mostram que a concorrência existe,
mas é muito mais fácil vencer quando se trabalha com respeito
a quem tem sua vida confiada a uma cadeira de rodas de nossa
venda”, conclui.

WWW.CASAORTOPEDICA.COM.BR

TODA LINHA DE CADEIRAS DE RODAS MANUAIS E MOTORIZADAS: PRAXIS, ORTOMOBIL,
ORTOBRAS, DELLAMED, VANZETTI E FREEDOM ( EXCETO SOB-MEDIDA), COM DESCONTO DE 10%.
ESCREVA SUPERSALDAO NO CAMPO DE CUPONS DE DESCONTO NO CARRINHO DE COMPRAS.
PROMOÇÃO VÁLIDA ENTRE 20/12 E 05/01.

SUPERSALDAO

E4 (motorizada com encosto dobrável)

Scooter Mirage RX

MB4 Monobloco

Almofada Air Cell

SL 7100 FB 12

Carrinho Prisma Relax

Cadeiras manuais e motorizadas: Praxis, Ortomobil, Ortobras,
Dellamed, Vanzetti e Freedom (exceto sob-medida) com desconto de 10%. Escreva

SUPERSALDAO no campo de
cupons. Promoção válida entre 20/12 e 05/01.

E S PA Ç O A B E R T O

POR ALEX GARCIA

COM TEIMOSIA E DEDICAÇÃO !

A

migos e amigas ! Espero encontrar todos vocês com Saúde e Paz. Com esta
edição, findamos mais um ano de “Espaço Aberto”. Satisfeito de seguir aqui
movendo nossas reflexões. Que Deus
permita a todos nós seguirmos firmes no ano de
2020. Nesta edição vou destacar a bela história da “gigante” Alexandra Adams, uma
jovem Surdocega do Reino Unido, e claro,
ampliar, aprofundar o que ela descreve.
Com teimosia e dedicação, Alexandra
Adams superou a desconfiança e, aos 25
anos, está prestes a se tornar a primeira médica
surdocega do Reino Unido.
Com emoção, compartilho sua história. A leitura
me inspira e alegra. Não a conheço, mas reflito sobre suas palavras ao perceber coincidências com as
experiências vividas ao longo da minha formação
profissional. Eu acredito firmemente que todas as
pessoas surdocegas que alcançam o ensino superior
têm experiências semelhantes.
Ela mostrou que sua vontade é mais forte que sua
história clínica, afirma que, com teimosia e dedicação,
supera a desconfiança. Concordo plenamente com
suas palavras. Para mim, Alex Garcia, o ponto principal é “superar a desconfiança”. Não tenho o hábito
de maquiar a realidade e, a verdade é que até hoje,
quando digo que “sou uma pessoa surdocega”, um
tsunami de desconfiança é despejado em mim, em
nós. Sim, é uma verdade dura que penetra profundamente, mas também nos leva a continuar com mais
força, com mais coragem.
Para Hellen Keller e Alexandra Adams, foi assim.
É também para mim e para todas as pessoas surdocegas do mundo que vão além!
Penso que a desconfiança que gira em torno das
pessoas com deficiência é muito mais forte para os
surdocegos que “vão além”. Aos 43 anos, pergunto-me: não podemos ir mais longe? Os limites podem
estar em nosso corpo físico, mas força, teimosia e
dedicação estão em nossos corações e sempre nos
impulsionam a mais.
Existem pessoas que, além da surdocegueira, têm
outras deficiências associadas: física, intelectual ou
autismo. É claro que ter uma deficiência associada
à surdocegueira é falar de uma multiplicidade que
torna cada situação muito mais complexa do que se
imagina. Obviamente, eu sempre percebi que aqueles
de nós que têm mais do que a surdocegueira são
mais excluídos.

Portanto, ao longo dos anos, comecei a defender o
seguinte:
1- Pessoas surdocegas mais frequentes
Na prática, pessoas surdocegas de menor complexidade são mais frequentes e visíveis; nesse
grupo, há aqueles que apresentam resíduos
muito funcionais e não apresentam outra
deficiência associada.
2- Pessoas surdocegas
menos frequentes
Na prática, pessoas surdocegas de maior
complexidade são menos frequentes e invisíveis; Nesse grupo, estão os surdocegos pré-simbólicos totais e
os surdocegos pós-simbólicos totais, ou que possuem
resíduos não funcionais, e aqueles que têm uma ou mais
deficiências associadas à surdocegueira.
Nesta perspectiva, considero que Alexandra Adams
é uma pessoa surdacega mais frequente, certamente ela
deve ter tido uma grande carga de teimosia e dedicação
para enfrentar a desconfiança que gira ao seu redor.
Para aqueles de nós do grupo de surdocegos menos
frequentes, essa desconfiança cresce exponencialmente
e nos ensinou que nossa teimosia e dedicação devem
crescer proporcionalmente a ela.
Além disso, as pessoas surdocegas menos frequentes
são mais propensas ao abandono. É um risco sério que
nos acompanha muito de perto, a mim, Laura Trejo, da
Argentina, e a tantos outros que possuem condições
adicionais à surdocegueira.
Eu precisava escrever esses detalhes porque aprendi
com Foucault que “o conhecimento é o único espaço de
liberdade de ser” e que “a atenção aos detalhes deve
prevalecer porque os detalhes individualizam as pessoas”.
A breve história da gigante Alexandra Adams inspira e
nos permite refletir. Para ler busque no Google a seguinte
frase “Alexandra Adams a los 25 años”. Vale lembrar que
a busca no Google vai te mostrar links em Espanhol.
Saudações e Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
realizações para Todos Nós !

Alex Garcia
é Pessoa Surdocega, com
hidrocefalia e doença rara.

I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O
Com garfos em aço carbono maciço

CRESCIMENTO ACELERADO !

Com garfos em aço carbono ma

cadeiras de rodas

A

www.prolifecadeiras.com.br
empresa Prolife foi fundada em meados

de 2010, tendo como seus idealizadores
os sócios André Segantine, fisioterapeuta
com especialização e MBA em gestão empresarial, e Maiky Oliveira, administrador de
empresas. Os sócios possuíam experiências individuais de
mais de 20 anos em produtos hospitalares e observaram
que neste ramo havia uma grande deficiência com relação
às cadeiras de rodas. Sendo assim, unindo conhecimento, formação e empreendedorismo, surgiu a Prolife, com
o objetivo de disponibilizar um produto de qualidade
que atendesse aos lojistas e ao usurário final sob novos
parâmetros de qualidade, com condições comerciais e
atendimento mais competitivos, com um novo enfoque
de produtos e serviços para o mercado.
Jovem, dinâmica, movida a desafios e determinada em
alcançar melhorias constantes na qualidade de seus produtos, a empresa foi juntando expertises, conhecimento
técnico e um grande desejo de entregar um produto de
qualidade e ao mesmo tempo confortável. Nos seus quase
10 anos de atuação, apresentou grande desenvolvimento,
estando hoje instalada em um parque fabril de 6.000 m²
na Cidade de Sarandi, Estado do Paraná.
A empresa conta com uma equipe qualificada e investe em máquinas e equipamentos de última geração,
associando um plano de negócios ousado a um capital
humano e industrial capaz de cumprir este plano, sempre
buscando mais e melhor com menor custo e mais agilidade, mais simplicidade. Não foi fácil começar, nunca é
fácil crescer, mas com esforço e a liderança correta, além
de uma equipe determinada e motivada, as metas estão
sendo cumpridas e superadas. Devido a todo o empenho
e aos recursos adotados, a empresa que no início atendia
somente a região do Estado do Paraná, hoje ganhou mercado em todo o território nacional e vem crescendo muito.
O ano de 2019 foi de muita luta e muitas vitórias onde,
na contramão de muitos, a Prolife teve o significativo crescimento de aproximadamente 40 % ao em suas vendas,
um ritmo que supera a média de 35 % anuais que vinha
sendo obtida continuamente desde 2013, crescimento que
representa um bom sinal de que o negócio está no caminho certo. “Investimos de forma agressiva na automação
da fábrica, em especial na linha de produção, para termos
um produto sempre no ápice da qualidade disponível,
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com mais agilidade e rapidez, no intuito de atender o
cliente da forma mais rápida possível”, explica André
POSSUÍMOS UMA COMPLETA LINHA DE CA
Segantini, fundador. Neste ano a estrutura também se
RODAS
PARA
ATENDER
LICITAÇÕE
ampliou, ouDE
seja,
uma indústria
ampliou
seu quadro,
o
que reflete positivamente na qualidade da fábrica e na
economia de onde está sediada, afinal, uma empresa
inovadora também gera benefícios ao seu redor: “O
quadro de funcionários
cresceu, bem como nosso parSAC@CADEIRASPROLIFE.COM.BR
que fabril para atender a demanda do mercado. Todo
este crescimento nos deixa muito felizes, pois vem
comprovando que o mercado procura por produtos
diferenciados, que atendam a real necessidade dos
cadeirantes”, completa.
A Prolife tem recebido o reconhecimento nacional da
qualidade de seus produtos, mas o sucesso obtido não
se deve só a este aspecto. Sempre é mais que um bom
produto e ele até é o melhor começo possível, mas o
sucesso também se fixa no bom relacionamento com o
mercado – lojistas, distribuidores, clientes finais etc. O
contato é objetivo, simples, direto. Valoriza o tempo de
todos. O trabalho todo visa a agilidade e os resultados.
Com essa forma de agir e pensar as parcerias estão se
formando, os relacionamentos se fortalecendo. Pelos
resultados comerciais obtidos, este também é um dos
segredos do seu sucesso contínuo da marca. “Há um
atendimento diferenciado aos lojistas, com um serviço
de garantia e assistência técnica que o lojista merece
e encontra conosco”, informa André, ciente que, por
sua experiência e formação, este setor em específico
é especialmente sensível, positivamente, a uma boa
logística reversa, às orientações técnicas rápidas e à
ágil solução de qualquer demanda que surja com os
produtos Prolife.
O maior destaque do ano de 2019 foi a reestruturação de todo setor industrial, a aquisição de uma linha
de automatização de equipamentos de produção e o
aperfeiçoamento da área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. “A Prolife tem em seu DNA a modernização, estamos implantando a Prolife 4.0, que será
uma grande garantia aos nossos clientes de que eles
irão receber um produto desenvolvido e produzido com
o que existe de melhor no mercado” esclarece André.
Para 2020, a Prolife espera um crescimento ainda
mais expressivo, visto a ampliação e modernização
do parque fabril e a conquista de parceiros comerciais
que na empresa são tratados como parte da família,
com o máximo respeito e agilidade em atendê-los,
entregando a eles o que a Prolife tem de melhor. “Almejamos estar entre as maiores fabricas de cadeiras
de rodas do Brasil, sendo reconhecidos e respeitados
no segmento”, conclui.

44 3264-2126

cadeiras de rodas

Cadeira Confort
Elite

Assento 44cm
Suporta 100Kg

Cadeira Confort
PL 101/102 ex
Assento 44cm
Suporta 100Kg

Rodas traseiras e apoio de pernas removíveis
Com elevação de pernas com regulagem

Cadeira de Rodas
PL 001/002
Assento 44cm
Suporta 90Kg

Cadeira de Banho
PL 201

Assento 44cm
Suporta 85Kg

Com garfos em aço carbono maciço
Com garfos em aço carbono maciço

POSSUÍMOS UMA COMPLETA LINHA DE CADEIRA
DE RODAS PARA ATENDER LICITAÇÕES
cadeiras de rodas

www.prolifecadeiras.com.br

44 3264-2126

SAC@CADEIRASPROLIFE.COM.BR

SEXUALIDADE

P O R PAU L A F E R R A R I

AUTOCONHECIMENTO E O TABU DA
SEXUALIDADE MASCULINA

E

m tempos passados, era comum
a ideia de que os homens tinham
como principal área de prazer a região genital. Hoje em dia, essa já
é uma visão bem ultrapassada da
sexualidade masculina.
Mas afinal, qual a razão de muitos homens
ainda não terem explorado seus corpos ?
Para a maioria das mulheres, a resposta para
essa pergunta vem muito rápido na cabeça, não
é mesmo ? O machismo e o preconceito são
os maiores vilões quando o assunto é o prazer.
Em uma pesquisa rápida feita entre homens e
mulheres heterossexuais, a diferença entre o resultado do autoconhecimento das áreas erógenas
do corpo é significativa, entre ambos os sexos.
Muito se fala, por exemplo, do Ponto G da
mulher, mas e do homem ? Muitas pessoas, incluindo os próprios homens, ainda não sabem
da existência do “Ponto G” masculino. Pois bem,
o “Ponto G” do homem existe e está localizado
na próstata, contudo, essa é uma região quase
nada explorada.
A próstata é uma pequena glândula fica logo
abaixo da bexiga, em volta da uretra. Sua função
é produzir um fluido incolor que, somado ao esperma, forma o sêmen, que é expelido durante
a ejaculação.
Sua estimulação é feita através de uma pequena introdução (cerca de 2 a 3 cm) na região
anal, com isso, a exploração dessa região é permeada de tabus e preconceitos e, frequente e
erroneamente, associada à orientação sexual do
homem, o que não passa de uma grande besteira
! Ou seja, muitos ainda acreditam que somente
homens homossexuais têm prazer nessa região.
Meninos, os tempos são outros ! É preciso pensar fora da caixinha e se permitir conhecer melhor
o seu próprio corpo, conhecer o que te dá mais
prazer e onde ele é mais intenso. Se para você
seu prazer ainda está limitado a poucas regiões
do corpo, que tal começar devagar, explorando
áreas mais comuns, como pescoço, mamilos,
barriga, e quando já estiver mais à vontade nesse
processo, vá conhecendo outras regiões menos

IMAGEM NO TEXTO

“desbravadas”, sem preconceitos ou pré-julgamentos.
Os testículos, o períneo e a própria próstata, também
são locais de intenso prazer. Que tal dar uma chance
a você mesmo ?
Você pode começar sozinho ou pedir a ajuda da (o)
parceira (o). O importante é não se limitar por conta
do preconceito, machismo e ideias ultrapassadas.
Os tempos mudaram, meninos. Permitam-se !

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

I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

MELHOR OPÇÃO EM PEUGEOT E CITRÖEN !

A

s concessionárias do Grupo Trianon Peugeot/Citroën,
empresas do Grupo Toriba - um dos maiores revendedores de automóveis do país – atuam em São Paulo/SP,
desde 2012 na comercialização dos veículos do Grupo
PSA, com um trabalho profissional, técnico e dinâmico,
que colaborou para reformular a imagem do mercado sobre estes
modelos e abrir espaços para novas conquistas.
As marcas passaram por momentos diversos no Brasil, todos sabem, mas elas se reinventaram, encontraram seus nichos de atuação,
e com um trabalho bem planejado tem crescido na satisfação de seus
clientes e nas vendas, ano a ano, com destaque para o segmento PcD,
que pela aceitação de seu trabalho, abraçou as marcas com satisfação.
Fabio Denardi, Gerente de Vendas Especias da
PSA para Grupo Trianon explica um pouco essa
trajetória. “Desde o início trabalhamos focados
para esse público com uma equipe especializada, oferecendo modelos completos e atendimento diferenciado”, esclarece. Aproveitando
um mix de fatores favoráveis: veículos muito
competitivos, boa localização de suas unidades
e marketing agressivo e ativo na busca dos clientes, os
resultados foram muito positivos no começo e se ampliaram a partir
de estratégias aperfeiçoadas ao longo dos anos, fator que estimula
e motiva para maiores realizações.

O melhor de todos os anos foi 2019, no qual o Grupo Trianon,
de fato, brilhou. Com dois modelos novos lançados: o Cactus da
Citroën, e o Novo Peugeot 2008, os mais completos do mercado em
suas faixas de preço e o apoio de uma equipe de vendas e parceiros
qualificados e experientes, que não perdem negócios, as vendas
dispararam. Um exemplo disso ocorreu em eventos de destaque no
setor, um resultado inquestionável. “Na Mobility & Show deste ano
em São Paulo, vendemos cerca de 46 unidades, e isso impressionou
inclusive os concorrentes”, comemora Fábio, demonstrando que
sua rede conta com produtos competitivos, completos e superiores
aos concorrentes em muitos aspectos e que isso está sendo bem
compreendido pelo mercado PcD, um nicho de vendas que cresce
em média 40 % ao ano no Brasil e sente cada vez mais paixão
pelos veículos franceses. “ O Fato de termos os dois modelos mais
completos do mercado na faixa abaixo de R$ 70 mil de preço, preço
que atende a PcD, está sendo decisivo”, avalia Fábio.
O Grupo Trianon se sente realizado por atender bem seus
clientes, fazer o máximo por eles, e mantém a expectativa positiva
para 2020, com atendimento e produtos completos, imbatíveis.
“Quem tiver interesse em conhecer melhor a linha Peugeot e
Citroën pode entrar em contato diretamente comigo”, convida
Fábio, que ressalta o compromisso comprovar a superioridade
e excelência de seus produtos para um segmento que de fato
precisa e exige as melhores soluções.

Novo Citroën C4 Cactus
NOVO FEEL AUTO BUSINESS
Por R$ 55.228,47*
A PRONTA
ENTREGA

Ofertas válidas até 31/12/2019 ou até durarem os estoques. Anúncio sujeito a erros de digitação. *Oferta exclusiva para PCD.

CITROËN
& VOCÊ

• Revisões com preço fixo
• Assistência guincho por 8 anos em caso
de pane ou colisão (mesmo fora da garantia)
• Revisões no mesmo dia

Rua Guaicurus, 175
Lapa – São Paulo/SP
(11) 5503-3000
(11) 9 9515-5186

No trânsito, dê sentido à vida.

Avenida Gastão Vidigal, 1.835
Vila Leopoldina – São Paulo/SP
(11) 3990-3900
(11) 9 5063-4988

LIÇÃO DE VIDA

KETLY VIEIRA

INFLUENCIANDO VIDAS !

A

história de vida de Ketly Vieira seria idêntica a qualquer outra menina até os seus
14 anos de idade. Sua infância foi como a
de qualquer outra garotinha, até que suas
quedas começaram a ser mais intensas e
frequentes. Desequilíbrios e tombos além do natural para
uma criança daquela idade. De uma hora para outra perdeu
os movimentos das pernas. Até encontrar o diagnóstico
de Distrofia Muscular, foram meses de idas e vindas aos
hospitais. “Procuramos diversos médicos e, por se tratar
de uma doença rara, não chegávamos ao diagnóstico.
Passei minha juventude entre internações, exames e testes,
até que um exame genético de DNA identificou a distrofia
muscular. A partir daí, todos os dias é uma incógnita, pois
é uma doença progressiva, e cada pessoa reage de uma
maneira. É um tabu como qualquer outra deficiência. Muito
grave até. Mas com certo cuidado e tratamento a gente
consegue ter uma vida razoável”, explica Ketly.
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A doença degenerativa nunca foi um empecilho para
quem escolheu sorrir. “É uma vida. Sempre passo mensagens positivas porque a minha vida é feita de positividade. Eu não acordo pensando em chorar. Acordo
pensando em viver. Cada dia ter uma coisa diferente. A
vida é feita para ser vivida. E da melhor maneira possível.
Cada um tem que procurar qual é sua melhor maneira
para se viver. Se lamentar todos os dias não vai resolver
o seu problema. Mas se você procurar um tratamento,
uma solução, ai sim vai resolver. Tinha duas opões na
vida. Deitava e chorava ou sorria para a vida. Decidi
sorrir. Fui me acostumando a cada dia. Não foi fácil usar
a bengala, muito menos a cadeira de rodas”, comenta.
Desde que Ketly teve o diagnóstico da sua doença,
ela passou a incentivar a família a encarar a vida de
frente, com muito otimismo e garra. Fez dois cursos
superiores. É formada em Administração e Ciências
Contábeis. É casada e vive muito feliz com o marido,
Vitorino Junior.
Ketly é muito bonita, inteligente, resolvida, guerreira
e na cadeira de rodas, costuma brincar ao dizer que
já ouviu frases do tipo: ‘tão bonita, mas na cadeira de
rodas’... “Muita gente ainda fala isso. Todo mundo é
bonito, independentemente de estar em pé ou não. Eu
tento levar essa mensagem para que as pessoas sem deficiência vejam as PcD como uma pessoa naturalmente.

Eu quis mostrar para mim e para a sociedade que pessoas com
deficiência pode seguir a vida. Existe vida após uma cadeira de
rodas. Vivo intensamente essa vida”, afirma Ketly.
Ao invés de buscar conquistas materiais Ketly escolheu viver.
“Tenho distrofia muscular. Não sei o que vai ser do meu dia daqui
a 20 anos. Porque, então, preciso de coisas materiais ? A única
coisa que preciso é viver - e da melhor maneira possível, intensamente. Resolvi trabalhar e uma vez por ano viajar. Sabia planejar
meu dinheiro para uma viagem longa ou curta, mas todo ano
tinha uma viagem. Por isso, eu viajo sempre. Estou procurando
lugares novos para duas coisas: divertir-me e ajudar o próximo.
Não vamos levar bens materiais desta vida, mas o que vivemos,
com certeza, sim. O que eu vivo vai ficar comigo para sempre.
Comecei então a anotar nas viagens que certo restaurante e hotel
tem acessibilidade. Que certo lugar tem boa estrutura. Passei
então a dividir essas informações com meus amigos. Percebi que
a informação não é só para mim. Essas informações eram muito
valiosas para apenas guardar em uma pasta. Se essas informações eram importantes para mim, que tem uma deficiência, para
quem não tem é muito melhor ainda. Todas as férias eu vou para
um lugar, seja mais distante ou mais pertinho. São tantos lugares
viajados, que eu não lembro todos”, afirma.
Em plena tarde de um domingo ela começou a publicar nas
redes sociais as informações sobre suas viagens. Em menos de
dois anos 60 mil seguidores acompanham Ketly nas redes sociais.
Em todas as mídias ela compartilha com pessoas com ou sem
deficiência suas atividades diárias. “Compartilho informações
sobre o dia a dia. Escrevo sobre roupas, maquiagem, meios de
transportes, eventos. É o estilo de vida da Ketly como uma pessoa
com deficiência, como uma mulher, como influenciadora digital,
coisas assim. Falo sobre viagens, meu principal hobby. Passo a
informação sobre todos os lugares que conheço que tenha acessibilidade, que esteja certo sobre arquitetônica. Só falo coisas
boas. Minhas redes sociais têm 99 % de coisas boas. O que acho
interessante para que as pessoas saibam, vai estar lá. Coisas ruins
todo o mundo vive todos os dias em todos os momentos. Isso
não precisa ser divulgado”, afirma.
E os bons resultados são comemorados ! “Com certeza receber relatos de pessoas que nunca saiam de suas casas é uma
das minhas maiores conquistas, pessoas que escondiam sua

deficiência ou tinham vergonha de usar uma cadeira de rodas e
depois de me conhecer, tiveram coragem de enfrentar seus medos
e os preconceitos da sociedade. Ou que ajudei alguém a realizar
o sonho de conhecer uma praia com acessibilidade”, comenta.
“Minha missão é mostrar que somos todos iguais, que existe
vida após uma cadeira de rodas e fazer com que as pessoas
vivam, se divirtam, estejam motivadas para uma vida feliz, independentemente de sua deficiência”, diz a influenciadora digital.
Aparecida do Norte, Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Balneário Camboriú, Curitiba, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Serras Gaúchas,
João Pessoa, Natal, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador, Santos e São Paulo. Essas são algumas das
viagens feitas pela Ketly pelo Brasil. Mas se acha que acabou,
estão enganados. Ela também já visitou Barcelona, Buenos Aires,
Ciudad del Este, Florença, Las Vegas, Los Angeles, Madrid, Miami,
Nova York, Orlando, San Diego, Santiago, San Francisco e Veneza. Programe sua viagem também. As informações sobre todos
esses lugares, e outros, estão disponíveis para qualquer pessoa.
Para isso, basta acessar o “Acessibilidade Tô de Olho” e vai
encontrar a Ketly. Não são apenas dicas do dia a dia e de viagens
que estão disponíveis. São exemplos de garra e de perseverança
que levam muitas pessoas a seguirem os exemplos dela. A foto
de um nascer ou por do sol é contagiante. Esse é um dos motivos
que levam milhares de pessoas a seguir essa mulher incrível que
é, sem dúvida, uma influenciadora de vidas !
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LEMBRANÇA

P O R N É L I DA B A R B E I TO

UM POUCO DE HISTÓRIA…

NOSSO PRIMEIRO ENCONTRO NA REATECH
COM RODRIGO ROSSO, EM 2007 !

E

m 2006, recebi a visita de uma querida amiga brasileira na
Argentina, Rosángela Berman Bieler.
Houve momentos em que as redes sociais e a Internet
não tiveram o boom de hoje. Os contatos e formas de obter
informações sobre ACESSIBILIDADE eram muito mais pessoais e as investigações eram feitas por amigos, em contato via pessoal
ou via email.
De alguma forma, descobri a feira REATECH no Brasil, que acontecia
todos os anos, geralmente no mês de abril.
Perguntei a Rosángela se era um evento que valeria a pena, pois envolvia
pegar um avião, pagar dias e comida no hotel.
Ela me disse que era a feira de tecnologia assistiva mais importante
depois da a feira de Alemanha, mas com toda a marca do Brasil: alegria,
barulho e alvoroço.
Tendo a sorte de falar a língua, decidi rapidamente. Não encontrei companhia para ir, mas isso também não me fez desistir.
Eu entrei naquela cidade que é realmente imensa sem conhecer ninguém
ou como chegar ao evento. Emoção e expectativa me invadiram.
Antes de pisar em solo brasileiro, no avião, sentada ao meu lado, conheci
Andrea, que também não havia encontrado companhia e se aventurou a
ir com um bebê de apenas alguns meses à feira. Ela era proprietária e representante de várias marcas de plataformas de elevação, conhecia muito
bem a feira alemã, mas estava curiosa sobre isso tudo estar acontecendo
no Brasil, tão perto de nosso país, a Argentina.
Conclusão, antes da chegada ao pais vizinho, antes mesmo do pouso,
eu já tinha alguém para visitar a feira comigo !!!
Estávamos em hotéis separados, mas visitamos a feira juntas. Em muitas
ocasiões, ela tinha um horário mais limitado porque estava com o bebê.
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Fiquei indo os quatro dias desde o horário da abertura
até o fechamento.
No primeiro dia de turnê na feira, eles me deram uma
cadeira de rodas motorizada emprestada, que facilitou
muito minha vida, permitindo que eu viajasse com facilidade pela grande extensão do evento.
Também antes de retornar ao hotel, eles me deram
uma revista, chamada REABILITACAO (na época era
assim que se chamava a Revista Reação). Ela era a
revista que organizava a feira e foi o meu único material
de leitura para a noite.
Adorei logo que a tive nas mãos, era uma revista com
uma preparação impecável e dinâmica, com muito boas
notas e até uma traduzida para o espanhol.
No segundo dia, conheci Jani Nayar, outra ótima
referênte de acessibilidade, amiga de Rosángela. Jani
era indiana e morava nos EUA, e participava da feira
representando a SATH, uma organização de turismo internacional. Ela queria me apresentar ao Rodrigo Rosso,
o organizador da feira. Foi um encontro muito agradável,
cheio de surpresas para nós dois.
Nós nos conectamos muito rapidamente e, após uma
breve conversa, já tínhamos um acordo: eu escrevia
artigos sobre TURISMO E ACESSIBILIDADE sobre a
Argentina ou outros destinos pelo mundo, em espanhol
ou português.
Feliz, iria ter a oportunidade de escrever em uma
revista brasileira, com um olhar alegre, profissional,
profundo e responsável no mundo da deficiência, acessibilidade, ajudas técnicas.
A partir daí, criamos um relacionamento em que o
respeito, bom tratamento e idéias inovadoras fluíam

reciprocamente. Não era de estranhar que no ano seguinte decidiesse voltar à feira, desta vez acompanhada
por meus pais.
Na minha segunda visita à feira, fui com um grupo
de argentinos que trabalhavam no Serviço Nacional de
Reabilitação da Argentina, e uma empresa que fazia comandos manuais para adaptar carros a serem dirigidos
sem usar os pés no meu pais. 	
Também naquela oportunidade, conheci meu amigo,
professor e mentor Scott Rains no aeroporto. Juntos,
tivemos a oportunidade de dizer algumas palavras na
abertura da edição de 2008 da feira REATECH, um
momento que nunca esquecerei.
As conversas com Scott e Rodrigo, bem como com o
grupo de argentinos, foram inesquecíveis. Compartilhar
a REATECH´2008 com meus pais foi uma emoção tão
grande que gerou a abertura do meu blog: TURISMO E
ACESSIBILIDADE AO MEIO FÍSICO, feito por minha mãe.
Ela acreditava firmemente que as novas tecnologias, na época um BLOG da ONU, eram o canal mais
ágil para um número maior de pessoas conhecer os

últimos desenvolvimentos no mundo da ACESSIBILIDADE e INCLUSÃO.
Acontece que é, e continua sendo hoje, com a adição das redes sociais
Facebook e Instagram.
Graças à revista REABILITACAO, hoje REVISTA REACAO, e às reuniões
geradas por mentores e amigos, também posso agradecer ao Rodrigo
Rosso pela oportunidade de compartilhar nosso mundo para um grande
número de pessoas.
Apenas um ano e meio depois de estar na REATECH´2008, em 25 de
setembro de 2009, foi inaugurado o SOLAR DEL PAGO - BOUTIQUE HOTEL,
RESTÓ Y SPA - o primeiro hotel totalmente acessível na Argentina. Meu
grande sonho se tornou realidade. Nove quartos, uma sala de restaurante
para 30 pessoas, SPA, piscina e um bar.
Este ano, em 2019, o Hotel SOLAR DEL PAGO completou 10 anos de
operação ininterrupta e trabalhando cada dia com mais paixão !
SOLAR DEL PAGO foi escolhido pelo Ministério do Turismo da Nação
Argentina em 2010 e em 2015, por cumprir o Programa de Diretrizes de
ACESSIBILIDADE em HOTÉIS E SERVIÇOS DE TURISMO argentino.
Minha vida continuou passando entre minha querida Argentina e viajando por todos os destinos que eu sonhei e aqueles que nunca imaginei,
em todo o mundo.
Mais tarde, em 2014, estudei novamente por amor à ACESSIBILIDADE
e ao DESENHO UNIVERSAL. Foi a melhor decisão que tomei, fiz uma
pós-graduação sobre essas questões, minhas paixões, na Espanha. Foi
na UIC - Universidade Internacional da Catalunha, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Voltando ao tópico, gostaria de expressar um agradecimento especial
à revista REABILITACAO, hoje REVISTA REACAO, e às reuniões geradas
por professores, mentores e amigos. Definitivamente, agradeço ao Rodrigo
Rosso pela oportunidade de compartilhar nosso mundo com um grande
número de pessoas.

NÉLIDA BARBEITO
é pessoa com deficiência da Argentina,
apaixonada por turismo, se dedica ao
turismo acessível para todos.
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TENHA ESSA
REVISTA NA
PALMA DA
SUA MÃO !

N O TA

PERDEMOS
ADELINO OZORES
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É GRÁTI
S!
O movimento da pessoa com deficiência acaba de
perder um grande batalhador. Adelino Ozores, nos deixou
no último dia 17 de dezembro, na capital paulista, depois
de meses internado na UTI do Hospital Militar. A causa da
morte foi em decorrência de complicações pulmonares.
Adelino nos deixa aos 63 anos, mas tudo o que ele fez
em prol do nosso segmento vai ficar eternizado. Homem
intenso, de sorriso fácil e um otimista por natureza, esse
advogado, jornalista, ativista e empreendedor socioambiental e cultural, tinha na espiritualidade sua grande
força. Talvez dai sempre tirou sua calma e tranquilidade.
Ele ficou tetraplégico ainda jovem, aos 18 anos, em
função de um acidente num mergulho no litoral paulista.
Adelino era casado com a psicóloga Eliane Lemos, com
quem, nos últimos tempos, estava à frente da ONG criada
por eles, o ‘Instituto Entre Rodas e Batom”.
Grande Adelino... O céu certamente ficou em festa
para receber você !
Fica aqui a nossa homenagem da Revista Reação ao
nosso grande amigo !
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I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

UMA HISTÓRIA QUE ORGULHA O BRASIL !

A

Carci surgiu em 1966 e é uma das mais tradicionais
indústrias da área de equipamentos, dispositivos
e materiais de saúde do Brasil, fundada na época
para atender à crescente demanda do país por
produtos que até então só eram disponíveis por
importações ou eram produzidos com qualidade ou acabamento muito aquém das necessidades do mercado. A empresa
completou em 2019, 53 anos de
sucesso e contou muito para
isso, o idealismo e a vivência
profissional de seu sócio fundador, Sr. Ivo de Carvalho, que já
tinha uma carreira de sucesso
produzindo equipamentos e
insumos sob encomenda para
médicos ortopedistas, e a partir
dessa experiência, estabeleceu o objetivo de atuar em mais
segmentos. A visão de mercado da Carci, desde o início, se
pautou em quatro pontos: ÉTICA, RESPEITO, PROFISSIONALISMO e CONHECIMENTO TÉCNICO.
Além de seu próprio trabalho de produção e comercialização,
a Carci também atuou por mais qualidade para o mercado e
pela ampliação dos serviços de saúde, inclusive com atuação
política, maneira pela qual ajudou a construir novas realidades
no país. Um exemplo desse comprometimento e um dos seus
maiores orgulhos foi o fato dela ter sido a única empresa do
país a ter colaborado ativamente na luta pelo reconhecimento da
profissão do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no Brasil,
conquista obtida em 13 de outubro de 1969 (DECRETO LEI
Nº 938). Na época, a mobilização da empresa ajudou
muito. “A Carci abraçou a causa, oferecendo produtos
e alguns equipamentos para serem rifados com a arrecadação destinada À CAUSA”, lembra Orlando de
Carvalho, atual diretor da empresa. O pioneirismo do
Sr. Ivo de Carvalho, em pleno Regime Militar, foi uma
mostra de uma empresa que pensa os fundamentos do
mercado onde atua e luta para desenvolvê-los.
Naquele episódio, o esforço de apoiar a criação das profissões de forma regulamentada gerou resultados para todos,
com destaque para a indústria da área, que se dinamizou para
atender a novas demandas. O Brasil, que sempre foi recordista
em acidentes de trabalho, abriu novos espaços para atender
esse tipo de paciente, que usava exatamente os profissionais
das duas recém-regulamentadas profissões. O Governo Federal,
bem como Estados e Municípios, conforme suas atribuições e
capacidades, passaram a credenciar Clínicas de Fisioterapia
e estas por sua vez buscaram equipamentos que, em sua
maioria, não eram fabricados no Brasil. Criou-se um ciclo de
desenvolvimento. Um dos exemplos disso foi o “Turbilhão para
Hidromassagem com Tanque de Aço Inox”, cuja versão produzida pela Carci agradou em cheio o mercado. E não foi sucesso
só no Brasil não. Neste caso a repercussão do produto foi tão
boa que esse foi o primeiro item da empresa a ser exportado,
em 1974, lançando a Carci no mercado internacional. A linha de
produtos, o corpo técnico e a malha de atendimento e vendas
aumentaram e o desenvolvimento ao longo dos anos fizeram a
empresa crescer e consolidar-se como uma grande fornecedora
do setor. A Carci trabalhou e se especializou no desenvolvimento
de soluções para atender o “Ciclo de Recuperação”: avaliação,
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tratamento, recuperação
e bem-estar. Dentro disso,
suas tecnologias estão disponíveis em: Eletroterapia,
Termoterapia, Hidroterapia,
Mecanoterapia, Avaliação
Física e Acessibilidade.
Esse esforço do dia-a-dia, associado a uma visão
estratégica de crescer e adquirir tecnologias qualificaram a Carci para novas ações
no Brasil e para uma maior
inserção internacional. Em
1996, a empresa integrou um grupo de oito empresas em um stand
coletivo na Feira MEDICA em Düsseldorf, Alemanha, mostrando ao
mundo a força da indústria brasileira e, desde então, a Carci tem seu
espaço reservado no evento, o que proporciona a cada edição a obtenção de mais contratos com dezenas de países de todo o mundo.
No contexto de sua expansão internacional e no Brasil, a Carci,
além das certificações do Ministério da Saúde, tanto para a linha de
produtos fabricados quanto para importados, também foi a primeira
empresa brasileira do setor a obter a certificação CE - Comunidade Europeia, chancela que atesta sua qualidade e possibilita o fornecimento
de produtos para Europa e para países que aceitam a marca como
referência de boa origem. Outro aspecto que a Carci desenvolveu,
além das exportações, foi sua linha de importações. Para atender a
demanda por produtos que ela não produzia, mas que eram
necessários aos profissionais, surgiu uma forte divisão de
importação e distribuição de produtos que trouxe maior
qualidade e modernidade para o país. Como as marcas:
Biodex, Qualisys, Saehan, entre outras.
Para a Carci o ano de 2019 não foi diferente do que
foi para todo o setor da saúde: um ano difícil. Mesmo
assim houve destaque na linha de Cadeiras Higiênicas
(em PVC); nos eletrodos autoadesivos para eletroterapia;
na mesa ortostática com dois motores, que facilita o trabalho
de transferência do paciente do leito ou da cadeira de rodas para a
mesa e vice-versa, além da Mesa Tilt, para cardiologia. Em 2020 a
expectativa da Carci é lançar ao menos um novo equipamento e atuar
para atender ao mercado, trabalhando da melhor forma possível para
que Estados e Municípios possam investir e a economia responda
de forma positiva para que a indústria, comércio e serviços do setor
possam atuar num bom ritmo.
A Carci tem uma história que orgulha o Brasil. Foi pioneira em
diversos setores. A primeira empresa brasileira a nacionalizar produtos de fisioterapia. A primeira também a importar as mais modernas
tecnologias do mundo, adaptando-as para ao mercado nacional,
contribuindo desde sua fundação para a atualização tecnológica do
setor da saúde, com destaque para o setor de fisioterapia. Esse comprometimento levou os produtos Carci para diversos países no mundo
e fizeram da empresa líder no fornecimento de produtos na área de
Fisioterapia e Reabilitação Física, com cerca de 60 % de participação
no mercado brasileiro. Um grande feito que resulta da confiança e o
respeito de seus clientes, confiança e respeito que ela vai continuar
a merecer agora e no futuro. “Não vamos parar ! Já chegando aos 54
anos e a Carci se renova e está pronta a novos desafios, para continuar oferecendo produtos para fisioterapia, reabilitação, mobilidade
e qualidade de vida”, finaliza Orlando.

I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

O MELHOR NEGÓCIO EM
VOLKSWAGEN DO RIO DE JANEIRO !

I

naugurada em setembro de 1977, a DISTAC nasceu e cresceu no tradicional e
elegante bairro de Laranjeiras, Zona Sul
do Rio de Janeiro, onde hoje ocupa uma
área de 9.000m².
Com espírito empreendedor e inovador, disputando cliente a cliente, visando nele um parceiro
de confiança para toda a vida, a empresa se
expandiu e tem atualmente mais quatro unidades
Volkswagen: duas nos bairros de Campo Grande e Realengo, Zona Oeste, e duas outras nos
municípios de Duque de Caxias/RJ e São João
de Meriti/RJ, consolidando-se como um grande
grupo empresarial, com cobertura ampla no Rio
de Janeiro e Região Metropolitana.
Com estrutura continuamente modernizada e
atualizada, suas unidades estão equipadas para
proporcionar aos clientes um atendimento voltado para a satisfação total, buscando qualidade
e diferenciação, visando que todos tenham uma
experiência positiva com a marca e a concessionária. A dedicação e o profissionalismo da equipe
ao longo dos anos garantiram essa satisfação e
consolidaram a DISTAC como uma das primeiras
concessionárias no ranking de vendas do Estado
do Rio de Janeiro, conquistando premiações da
VW e de revistas especializadas pelo alto padrão
de atendimento e qualidade adotados.
Em sintonia com a longa tradição da Volkswagen de atendimento ao público PcD, a DISTAC
sempre dispôs de profissionais capacitados a
atender as necessidades deste segmento em
sua equipe de vendas e administrativa. Décadas
de experiência proporcionaram à DISTAC a formação de uma equipe eficaz, qualificada e ágil.
“Temos uma equipe que dá tranquilidade aos
clientes do início ao fim da compra, em todos os
detalhes. É uma história de sucesso com foco
no cliente”, explica Marcus Carvalho, gerente
geral de vendas. “Temos o apoio de um escritório
despachante de grande porte e também temos
uma vendedora PcD em nossa equipe, que fornece suporte personalizado aos compradores e
aos demais membros das concessionárias nas
situações que surgem no dia a dia das unidades”, completa. Essa personalização compõe os
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detalhes as vezes pequenos, mas importantes
para que o atendimento seja reconhecido pelo
público. “Isso tem feito a diferença na história
da empresa”, ressalta Carvalho.
Os destaques comerciais de 2019 para a
DISTAC foram os modelos Polo e Virtus Sense,
muito bem sucedidos lançamentos da VW, com
transmissão automática de 6 velocidades, potência, espaço e muita eletrônica embarcada,
que tiveram ótima aceitação do público, movimentando o mercado e estabelecendo novos
padrões de qualidade para o país, tanto no
produto quanto em toda a linha de serviços
agregados, que usam muito as tecnologias da
inteligência artificial, muito intuitivas e assistivas, que facilitam a vida dos usuários e também
agilizam o trabalho da montadora e da concessionária nas atividades que envolvem a gestão
do veículo e o relacionamento com cada cliente.
A grande expectativa da DISTAC e de seus
colaboradores para 2020 é a chegada do T-Cross Sense, o “SUVW”, o SUV da Volkswagen, considerado em 14 comparativos na mídia
especializada como o melhor modelo da categoria. Ele hoje, em uma oferta incomparável,
será comercializado por cerca de R$ 57 mil
numa versão muito completa (conforme tabela
oficial PcD) que conta com várias unidades
encomendadas para faturamento já no início
de 2020, um sucesso que não surpreende, devido a qualidade do produto, e que gera ótimas
expectativas de vendas, pois é um modelo
que naturalmente se adequa as necessidades
e exigências dos PcD por vir, repetindo, bem
completo e com muita segurança e conectividade.
Adotando continuamente modelos de gestão inovadores e com constante investimento em seus colaboradores e em tecnologia a
DISTAC agradece pela confiança de todos em
2019 e mantém o compromisso de que em
2020 o cliente estará sempre em primeiro lugar.
“Venha nos fazer uma visita e comprove que,
além de ter o Volkswagen certo para você, nós
fazemos de tudo para garantir sua satisfação”,
convida Carvalho.

I N F O R M E P U B L I C I TÁ R I O

MUITO MAIS AUTONOMIA !

A

empresa Mais Autonomia surgiu em 2017, fundada pelo
israelense Doron Sadka – que vive aqui desde a Infância
- com o intuito de oferecer no Brasil produtos de tecnologia assistiva. Ela é representante da Orcam, empresa
israelense cujo nome é a junção da palavra “Or” = Luz em
Hebraico, e “Cam” = câmera, uma das mais bem sucedidas Startups de
sua área no mundo, fundada em 2010 e sucesso global na criação de
soluções ópticas. A Mais Autonomia é um caso à parte em soluções para
pessoas com deficiência visual, dificuldades de orientação espacial ou
dificuldades de leitura, um setor grande e carente de soluções tecnológicas eficientes até o momento. “No Brasil há cerca de 6 milhões de
pessoas com deficiência visual e mais de 500 mil cegos”, explica Doron.
Quais são as soluções que ele apresenta ? O “OrCam MyEye2. ”, um
dispositivo com múltiplos recursos e a recém-chegada WeWALK, uma
bengala “inteligente” para cegos.
O “OrCam MyEye2 ” é uma câmera digital acoplável a qualquer
óculos. De forma independente, sem precisar de conexão à internet e
com bateria de longa duração ele lê e fala ao usuário os textos, imagens,
símbolos e até reconhece pessoas e códigos de barras de produtos. O
dispositivo pode ler com velocidade variável de 100 a 280 caracteres por
minuto jornais, livros, revistas, menus, placas, rótulos, entre outros. Sua
capacidade de reconhecer rostos é vasta e pode armazenar dezenas de
faces na memória. O “OrCam MyEye2.” também identifica produtos em
mercados, farmácias, lojas, lendo códigos de barras e receitas médicas.
Sua capacidade de reconhecimento de elementos é quase ilimitada. O
dispositivo usa até três idiomas e amplia as possibilidades culturais. “As
possibilidades são muito amplas”, comemora Doron. Outras funções
adicionais são a capacidade de reconhecer cores, facilitando entre outras
coisas a vestimenta, além da leitura de datas e horas e o reconhecimento
de dinheiro.
Para o diretor da Mais Autonomia a solução tem se mostrado uma
nova fronteira no mundo da inclusão e sua importância internacional é
tanta que a empresa criadora, a Orcam, é hoje a 4ª StartUp de Israel e
uma das 40 maiores StartUps do mundo no setor saúde, avaliada como
um “Unicórnio” no mundo dos negócios, ou seja, uma empresa com valor
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de mercado acima de U$ 1 Bilhão de Dólares.
O “OrCam MyEye 2”, foi listado entre as 100
maiores inovações do mundo em 2019 pela
Revista Times.
O outro produto da Mais Autonomia para
o segmento é a Bengala Inteligente WeWALK,
um bastão de caminhada leve, prático e conectado, com sensores capazes de mapear o terreno à frente do usuário.
Criada por um engenheiro Turco, que também é cego, o equipamento
“lê” o terreno do chão até a altura de 2,10m e até a distância frontal de
1,60m, informando ao usuário por meio de vibração sobre os obstáculos
físicos (buracos, postes, placas etc) que possam causar riscos. “Ele se
conecta com o celular e é dobrável, como as demais guias, proporcionando uma liberdade que as pessoas cegas nunca tiveram”, comenta
Doron. A WeWALK também faz conexão com a internet e utiliza sensores
e dados do Google Maps para compreender os arredores e avisar sobre
os obstáculos. A bengala também está na lista das 100 maiores inovações
do mundo em 2019 pela Revista Times.
A junção das duas tecnologias, o “Orcam MyEye2” e a WeWALK,
entregam uma independência inédita a um grupo de pessoas que sempre
teve nas barreiras de contato com o mundo e de acesso a informação
os impedimentos ou atrasos ao seu desenvolvimento. Em 2019 a empresa comemorou importantes conquistas. “Conseguimos implantar a
tecnologia em diversos Estados e Municípios”, explica Doron. “O Prefeito
de São Paulo/SP em sua gestão, via Secretaria da Cultura, distribuiu o
MyEye às 54 Bibliotecas da cidade de São Paulo. Além da capital paulista,
equipamentos foram vendidos também a bibliotecas de Salvador/BA
e outras em Minas Gerais”, completa. Doron acrescenta também que
o MyEye serve a mais públicos além do que tem deficiência visual. “O
equipamento também pode ser usado por pessoas com Dislexia, TDH,
Síndrome de Down e também analfabetos e idosos. O uso é muito intuitivo. Muito fácil”, acrescenta.
Para o ano de 2020 a Mais Autonomia pretende ampliar a distribuição
dos seus produtos, tanto para pessoas jurídicas - empresas, terceiro setor
e governos - e as pessoas físicas, que contam com linha de financiamento
específica do Banco do Brasil.
“Queremos que escolas e empresas invistam em tecnologias assistivas. Que a política brasileira proporcione mais capacitação e mais
expansão para pessoas com deficiência. Que a abertura de mente
e mentalidade lapidem o ser humano com compaixão e trabalho em
equipe”, finaliza.
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Lançamento: Cidade da Inclusão Rio de Janeiro - 2019, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro

A bengala inteligente mais avançada do
mundo, desenvolvida pelo engenheiro
cego Kursat Ceylan para pessoas com
deﬁciência visual.
Funcionalidades da WeWALK
Detecta obstáculos acima do nível
do peito com sensor ultrassônico
Integrado com o Voice Assistant
e o Google Maps

Controle de voz
Controle por touchpad
Bateria de longa duração

Atualizações no
software com
novos recursos

contato@maisautonomia.com.br - Cel. (11) 9.6304-7240

maisautonomia.com.br
@MaisAutonomiaOﬁcial

@maisautonomia

MaisAutonomia

MaisAutonomia

NOVIDADE

INSTITUTO HUMANUS LANÇA
UMA FERRAMENTA PARA MEDIR O
COEFICIENTE DE ACESSIBILIDADE DOS
AMBIENTES DE NEGÓCIOS

D

esde sua fundação, a Humanus se consagra por ser uma organização do terceiro setor e de direito privado, especializada no desenvolvimento de soluções
para acessibilidade e inclusão, com foco
prioritário no universo de indivíduos denominados pelo
Instituto de Diversidade Assistiva (DA), que é composto
por pessoas com deficiência, com reduções intelectuais, sensoriais, de mobilidade, alta e baixa estaturas,
gestantes, acidentados, idosos e obesos.
“Só depois do meu acidente em 2010, que me transformou em uma pessoa com deficiência física motora
e me incluiu no grupo da DA, pude perceber detalhadamente que a maioria desta representativa parcela
da população não tinha muitas de suas necessidades
mínimas atendidas e que o mercado também não estava focado nos seus desejos básicos; certamente
havia muito para ser trabalhado”, conclui Rodolfo Sonnewend, presidente do Instituto Humanus.
“Hoje, sou uma pessoa com deficiência física, obeso
e estou me aproximando da terceira idade. Meu compromisso e o da nossa entidade, está na construção
de um ambiente melhor para a Diversidade Assistiva
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e, tenho certeza de que temos ainda muitas barreiras
culturais, tecnológicas e sociais por vencer”, afirma
Sonnewend.
“Uma delas é o cenário de ‘coitadismo’ que essa
representativa parcela da população vem recebendo, durante décadas, por parte de muitos conceitos
que foram construídos e organizações. Dentro de uma
postura disruptiva, nossa entidade enfatiza que os
indivíduos da Diversidade Assistiva, seus familiares e
amigos são potenciais consumidores, eleitores; enfim
cidadãos que geram negócios e, se atendermos suas
necessidades e desejos, de forma prioritária e dentro
do conceito do Design Universal ou Design para todos,
todas as demais pessoas serão beneficiadas naturalmente; tornando o mundo menos complicado e mais
inclusivo”, diz Rodolfo.
Ele conta que, no processo de construção deste
novo cenário, foram detectados ainda verdadeiros abismos entre os indivíduos da Diversidade Assistiva, nota-se que cada um, especificamente e através de inúmeras representações governamentais e organizacionais,
vem lutando de forma isolada por suas deficiências,
diferenças e interesses. Além de uma verdadeira “Torre

de Babel” que se construiu através de terminologias,
conceitos e metodologias, que dificulta ainda mais a
estruturação e inclusão desta importante parcela da
população junto aos demais membros e representantes
das sociedades na qual estão inseridos.
Mas o cenário não é formado apenas de parâmetros
negativos, nos últimos anos vem se construindo um
constante processo de melhorias com a conscientização
e evolução no comprometimento de diversas entidades
empresariais, do terceiro setor e governamentais a respeito dos direitos da Diversidade Assistiva; da criação
de políticas públicas e processos culturais nas organizações; na estruturação de diversos ambientes inclusivos
e do comprometimento de uma parcela importante dos
formadores de opinião e empresários na promoção dos
direitos das pessoas da Diversidade Assistiva.
“No cenário da Humanus, vale ressaltar ainda que
as pesquisas e estudos sobre a Diversidade Assistiva,
gerou a necessidade de se criar uma estrutura que
fosse capaz de se relacionar com as entidades, empresas, cidadãos e o governo. Então, em 2017, fundamos
o Instituto Humanus e também criamos o conceito de
Gestão Assistiva, que consiste em uma abordagem
mercadológica, social e humanística através de um
conjunto de novas práticas que visam estruturar uma
variedade de soluções em administração de negócios,
relacionamento entre pessoas, estruturas operacionais
e legais com o objetivo de aprimorar metas definidas
de acessibilidade e inclusão junto à sociedade”, conta
o presidente do Instituto.
“Através da Gestão Assistiva, estamos desenvolvendo processos de acessibilidade com foco no Design
Universal em diferenciadas áreas, como: Arquitetura,
Marketing, Comunicação, Tecnologia, Direito, Psicologia, Saúde, Educação, entre outras... E, para comunicar
e disponibilizar tudo isto para a sociedade, estamos
lançando o novo e inclusivo site do Instituto Humanus
- www.institutohumanus.org.br – lá, além de inovadores
conceitos, o internauta encontrará uma ferramenta capaz de medir o Grau de Acessibilidade de sua estrutura
de negócios, através do Coeficiente de Acessibilidade
que é o resultado de uma equação que integra vários
componentes do processo de Gestão Assistiva. Este
cálculo preliminar leva em consideração o Coeficiente
de Acessibilidade dos sites dos internautas, bem como
um conjunto de perguntas sobre as ações e estratégias
de gestão em suas empresas e se as mesmas estão
em conformidade com os parâmetros legais e mercadológicos adotados no Brasil”, afirma.
Para tanto, o Instituto Humanus analisa sua estrutura
de forma legal, mercadológica, recursos humanos e
social. “Experimente, teste já o grau de acessibilidade
de sua empresa e descubra o seu coeficiente e quanto
isto irá melhorar ainda mais os seus negócios e relacionamentos com esta importante parcela da população”,
conclui Rodolfo.

N O TA

EM GOIÁS, ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DISPONIBILIZA
EQUIPAMENTO DE VISÃO
ARTIFICIAL À POPULAÇÃO

A ALEGO - Assembleia Legislativa do Estado de Goiás já disponibiliza ao público o dispositivo com tecnologia assistiva para possibilitar o
acesso das pessoas com deficiência visual, baixa visão ou dificuldade
de leitura aos conteúdos escritos disponíveis em bibliotecas públicas.
A aquisição do dispositivo de visão artificial faz parte do projeto “Leitura para todos”, uma iniciativa da Mesa Diretora do Parlamento que
é presidida pelo deputado Lissauer Vieira (PSB), e que é planejada
e executada pela Diretoria de Planejamento Estratégico em conjunto
com a Escola do Legislativo, comandadas por André Ariza e Teófilo
Luiz, respectivamente.
Recém-adquirido pela Assembleia, o OrCam MyEye 2.0 é um
dispositivo portátil de visão artificial que permite que pessoas com
deficiência visual compreendam o texto, identifiquem objetos e reconheçam faces por meio de feedback de áudio, descrevendo o que
não conseguem ver. A tecnologia, criada por uma empresa israelense,
tem o objetivo de auxiliar pessoas com deficiência visual, déficit de
atenção e dislexia. O dispositivo, que consiste em uma pequena câmera acoplada às hastes dos óculos, também possui reconhecimento
automático em tempo real de códigos de barras, cores e cédulas de
dinheiro, além de informar a hora sempre que o usuário fizer o gesto de
olhar para pulso, como se estivesse com um relógio. O equipamento lê
textos em qualquer superfície, como tela de celular e jornais, e funciona
totalmente off-line, ou seja, não precisa estar conectado à internet.
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AGENDA

Anote as datas e loca
evento para pessoas com
e proﬁssionais do

DIAS 17, 18 E 19
JULHO DE 2020
RIO DE JANEIRO/RJ

VISITE... RESERVE SEU
www.mobilityshow.com.br

2020

ais do melhor e maior
m deﬁciência, familiares
o setor do Brasil.

DIAS 25, 26 E 27
SETEMBRO DE 2020
SÃO PAULO/SP

ESTANDE... PARTICIPE !
ou ligue: 0800-772-6612

EVENTO – MOBILITY GOIÁS

MOBILITY & SHOW EM GOIÁS FICOU
GRAVADA NO CORAÇÃO DOS GOIANOS !!!
EVENTO ACONTECEU NO FINAL DE NOVEMBRO/COMEÇO DE DEZEMBRO – DIAS
29 E 30/11 E 01/12 – E LEVOU À GOIÂNIA/GO E TODA REGIÃO METROPOLITANA,
NOVIDADES EM PRODUTOS E SERVIÇOS, ALÉM DE ESPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
EQUIPAMENTOS, PALESTRAS E MUITA DIVERSÃO

O

povo goiano foi testemunha da realização de um evento que veio para marcar
as pessoas com deficiência, familiares,
profissionais da área e as entidades da
cidade de Goiânia e região metropolitana. A Mobility & Show, que é realizada em São Paulo/
SP há 5 anos – sendo reconhecida hoje como a maior
feira do segmento PcD no Brasil – já esteve presente em
outras regiões do País, como: Rio de Janeiro/RJ, Belo
Horizonte/MG, Recife/PE, interior de São Paulo e agora,
acabou de ser realizada em Goiânia/GO.
Foram 3 dias de muita festa, alegria, informação e
muitos negócios realizados. As marcas: Nissan, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Fiat e Volkswagem, fizeram
ótimos negócios na venda de seus modelos 0Km com
isenção de impostos. O Detran-GO esteve presente
com o programa De Mãos Dadas, para facilitar o acesso
das PcD à CNH Especial, com todos os trâmites em um
só lugar. O test-drive foi a grande atração do evento,
com uma super pista, onde os instrutores do Sindicato
das Autoescolas de Goiás comandaram os trabalhos.
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A Biomob comandou o auditório, como faz em todas as
edições da Mobility & Show em todo o Brasil. A ADFEGO
ficou encarregada pelas atrações da quadra esportiva. A praça de alimentação com Food-Trucks foi uma
atração à parte, juntamente com o palco que recebeu
apresentações artísticas de artistas com deficiência da
região e as apresentações do garoto Gui Slime, que foi
de São Paulo/SP para Goiânia/GO levar a arte de fazer
“slimes” para a criançada.
Expositores como: Italmobility, Bueno Despachante
e outros saíram do evento satisfeitos com os resultados
comerciais. Mais de 1.800 visitantes marcaram presença no evento, que aconteceu no Parque Agropecuário
de Goiânia – SGPA, e mais de 300 test-drives foram
realizados.
As associações, entidades e parceiros foram imprescindíveis para o sucesso da mostra. Por isso, todos receberam uma placa – assim como os expositores – pela
presença e apoio à Mobility Goiás 2019. A prefeitura,
através da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do
secretário Antonio José Ferreira, foi muito importante
na realização do evento em vários pontos. Assim como
a madrinha, a querida Cidinha Siqueira, da gerência
estadual da pessoa com deficiência.
Para algumas dessas entidades e parceiros, Ronilson
Silva acabou fazendo a entrega das placas após o evento, na própria entidade, e registrou com uma foto o momento da entrega. “Gostaria em nome da Mobility Goiás,
de agradecer a cada um dos expositores, visitantes e
principalmente, agradecer a parceria e o apoio de todas
as entidades e associações, dos nossos parceiros que
proporcionaram o resultado dessa festa”, diz Ronilson
Silva, coordenador do evento de Goiás.

ENTIDADES E PESSOAS QUE RECEBERAM HOMENAGEM DA
Mobility & Show em Goiás DIÁRIO DA MANHÃ, ADFEGO,
PESTALOZZI, CRER, AMDASGO, ASCEP, APABB, Rádio Interativa,
FIEG, ACITEG, AHEG, AFAAG, GERARTE/SAÚDE MENTAL e ASG
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LIBRAS

POR MAIARA FUENTES

LICENCIATURA E BACHARELADO
DE LIBRAS

A

Universidade Brasil, na Mooca, zona leste
da capital paulista, é pioneira no Estado
de São Paulo ao abrir suas portas para o
Curso de Graduação presencial de Letras
Libras, ao contrário da maioria ofertada
pelo estado de forma EAD.

O decreto Nº 5.626 de 2005 dispõe que, a partir
do ano de publicação, o Ministério da Educação deve
promover a criação de curso Letras Libras para profissionalizar professores, tradutores/intérpretes, surdos
e ouvintes. Desde então, muitas faculdades abriram
cursos, entretanto, pela falta de docentes capacitados
e também por problemas burocráticos, criou-se a modalidade à distância.
Por ser um curso bilíngue, utiliza-se obrigatoriamente
Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – Libras
e, assim como em qualquer outra língua, a prática e o
contato com os falantes das duas línguas em questão
propicia o desenvolvimento da fluência.
Sendo assim, acredita-se que presencialmente o
curso se torna mais eficaz uma vez que Libras é uma
língua visual e interativa, propiciando o treinando do
ouvinte em aguçar sua percepção visual, ao mesmo
tempo em que se introduz a Língua Portuguesa ao surdo
e dessa forma atender às duas habilidades. “Para mim
como ouvinte está sendo um grande desafio, me trará
um aprendizado imenso. Apender Libras é um pouco
complicado, são muitas expressões que temos que
guardar como se estivesse alfabetizando uma criança”,
afirma a vice-diretora Iara.
Atualmente, a Universidade Brasil, no curso de Le-
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tras Libras, conta com 24 acadêmicos, entre surdos
e ouvintes. O corpo docente também é formado por
profissionais surdos e ouvintes. E por todo o campus
da universidade encontramos funcionários utilizando
sinais, o que garante uma a inclusão eficaz dos surdos
além do novo aprendizado para os ouvintes.
“Profissionalizar surdos é um investimento para o
futuro, para que estejam em sala de aula servindo de
inspiração para as crianças surdas”, afirma Mariângela, coordenadora surda do curso.
Hoje pioneira no curso de Licenciatura e Bacharel
no Estado de São Paulo, a Universidade Brasil almeja
o êxito da turma e que, no próximo semestre possa
contemplar novas turmas para que, com dedicação e trabalho árduo, consiga capacitar profissionais nessa área e viabilizar a inclusão por meio da
Língua de Sinais.

Maiara Fuentes
é tradutora interprete de
Libras há cerca de 10 anos,
atualmente atende no
eEnsino Superior no curso
de Letras Libras, interprete
juramentada pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Experiência em diversos
âmbitos, políticos, teatral,
televisivo, educacional e
central de atendimento para
os surdos. Interprete oficial
da TV Reação.

G E S TÃ O P Ú B L I C A

P O R C I D TO R Q UATO

EMPODERAMENTO E AUTONOMIA
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

N

o dia 3 de dezembro foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O tema deste
ano no âmbito da Organização das Nações Unidas
(ONU) foi “Promovendo a participação de pessoas
com deficiência e suas lideranças”.
Trata-se de empoderarmos as pessoas com deficiência para
o desenvolvimento inclusivo, equitativo e sustentável, cujo mote
é “não deixar ninguém para trás”, reconhecendo a deficiência
como uma questão transversal, que diz respeito à
sociedade como um todo, não a um segmento à
parte, como sempre foi visto.
A cidade de São Paulo, por meio das ações desenvolvidas pela Prefeitura, em várias áreas, tendo
a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
(SMPED) como ponto focal, vem vivenciando essa
mudança de aproach com as políticas públicas inovadoras da gestão Bruno Covas.
Como São Paulo vem promovendo a participação
das pessoas com deficiência, fazendo com que elas
sejam protagonistas de suas vidas ? Como podemos, com políticas públicas municipais, ampliar o desenvolvimento
inclusivo e a participação ativa dessas pessoas ?
São inúmeros projetos e ações em diversas áreas, mas destacaremos a forma singular como entendemos tecnologia assistiva
e seu potencial transformador na vida da pessoa com deficiência,
sempre vista de forma individual, com suas necessidades específicas, muitas vezes singulares e únicas.
Lançamos, agora no final do ano, as primeiras ações dos
Programas de Tecnologia Assistiva para Estudantes e Servidores
Municipais, com apoio da ABRIDEF - Associação Brasileira da
Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva e participação efetiva de várias empresas associadas.
Por pesquisa, identificamos que as principais demandas de
alunos e funcionários dizem respeito à falta de acessibilidade
física nos locais, assim como a ausência de recursos de tecnologia
assistiva de uso pessoal.
Selecionamos, inicialmente, 400 alunos da rede municipal de
ensino e 400 servidores públicos municipais com deficiência, que
foram entrevistados individualmente por equipes multidisciplinares. Após avaliação, cada um recebeu prescrição das ajudas
técnicas necessárias para minimizar suas limitações e maximizar
suas habilidades e potencialidades.
Ao todo, serão mais de 2 mil itens dispensados nesta etapa
piloto, que vão de um simples talher com cabo mais grosso até
um tablet com mouse de acionamento com a boca, passando
por linhas Braille, lupas, cadeiras de rodas adaptadas até cadeiras ergonômicas, somando, inicialmente, cerca de R$ 500 mil,
que mudarão definitivamente a forma de respeito aos indivíduos

com deficiência, para que exerçam seus
direitos e usufruam de forma equitativa
dos bens, produtos e serviços disponíveis a todos.
Ainda não temos os resultados dessas
ações, mas temos certeza que estamos
mudando a vida das pessoas contempladas, que, com atuações mais autônomas e protagônicas, também provocarão
profundos reflexos em seus colegas de
escola ou trabalho e em suas famílias.
O tema é tão relevante que a Associação para o Avanço da Tecnologia Assistiva na Europa criou,
em 27 de agosto de 2019, a “Declaração de Bolonha”, na
Itália, com apelo para melhora no acesso e na qualidade
de tecnologias de apoio para o exercício dos direitos humanos fundamentais. Os signatários apelam para que as
tecnologias assistivas possam beneficiar mais pessoas,
em qualquer lugar do mundo, independentemente da
sua idade, gênero, etnia, orientação sexual ou causa de
deficiência - https://aaate.net/declaracao-de-bolonha/.
Somadas com outras ações da Prefeitura, como a
disponibilização de óculos scanners em bibliotecas municipais e a criação de dezenas de novas salas de recursos
nas escolas, São Paulo/SP está mostrando, de forma
pioneira, como os cidadãos com deficiência devem ser
tratados. Este modelo inovador, embora seja uma antiga
demanda das pessoas com deficiência, valoriza o indivíduo, respeita a diversidade humana e propõe novos
paradigmas para a inclusão deste que é o segmento,
ainda, mais vulnerável da sociedade.

Cid Torquato
é Secretário Municipal da
Pessoa com Deficiência de
São Paulo
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TECNOLOGIA

EMPRESA BRASILEIRA LEVANDO
TECNOLOGIA DE PONTA PARA O MUNDO

M

ichele de Souza é CEO e Diretora
de Pesquisa e Desenvolvimento da
Cycor Cibernética. Ela é Neuroengenheira e Especialista em Interação
entre Seres Vivos e Máquinas, com
cursos pela FGV, USP, UFMG, Berkeley, MIT, Stanford,
Harvard, Lausanne e inúmeros cursos em outras instituições. Michele é Autista Leve – Síndrome de Asperger.
“Com isso aprendi a vencer desafios”, afirma ela.
Parte da sua trajetória de conquistas e descobertas
surgiu após a morte da esposa, ocasionada por um
câncer ósseo, em 2010. “Foi um dos maiores desafios,
mas o que enfrentamos me motivou a criar tecnologias
para melhorar a vida das pessoas. Assim, em 2013
fundei a Cycor, uma StartupLab brasileira de Pesquisa
e Desenvolvimento de Tecnologias de Impacto,
com foco principal em Saúde Acessível para
o tratamento de doenças e reabilitação”, diz
Michele de Souza.
O modelo de negócios da Cycor permite
que a empresa converse com os meios de distribuição de equipamentos pela rede pública de
saúde e o fornecimento de hardware de inteligência
artificial para Universidades e Governos.
Os números impressionam, como 498 milhões de cadeirantes em todo o mundo, conforme a OMS – Organização Mundial de Saúde e 7.182 milhões de cadeirantes
só no Brasil – conforme o IBGE. Ainda de acordo com a
Global Burden of Disease Study existe um aumento de
44 % das mortes por falta de tratamento adequado e
segundo a ONU, mais de 57 milhões de pessoas estão
com doenças crônicas só no Brasil.
Essas estatísticas levam a Cycor a apostar em desenvolvimento brasileiro com baixo custo operacional e de
desenvolvimento, respeitando as legislações e gerando
dados científicos e acessibilidade de tecnologias para
consumidores, pesquisadores e indústrias.
Michele afirma que a equipe de desenvolvimento
da Cycor é um dos pontos fortes do negócio, sendo
composta por Engenheiros Mecânicos, Eletrônicos, de
Automação e Robótica. Assim, com exclusividade à Revista Reação, ela traz detalhes de algumas tecnologias
desenvolvidas pela Cycor:
• Joelho Eletrônico Adicional – ADD-LEG que pode
ser fixado em prótese mecânica comum, que já é de
uso do paciente.
• MyoHand – A primeira prótese mioelétrica de mem-
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bro superior brasileira, desenvolvida 100 % no Brasil - e
por brasileiros. É uma prótese que possui sensores que
captam, pela pele, o sinal que o cérebro emite para
movimentar um membro. Ao captar esse sinal o sistema
processa a informação e envia o comando para o motor
para que haja o movimento como, por exemplo, o de
abrir ou fechar a mão.
• Exoesqueleto ExOn é um robô
externo para reabilitar pacientes
paraplégicos totais ou parciais –
com tetraplegia parcial ou para
pessoas com dificuldade de caminhada. É um sistema externo que
oferece ao paciente a capacidade
de levantar, caminhar e sentar.
•Exoesqueleto ExOn Glass é um
robô externo para reabilitar pacientes tetraplégicos. Oferece ao paciente a capacidade de levantar, caminhar e pegar objetos.
• Life Tech é um equipamento para PcD com neuromotoras avançadas como Esclerose Lateral Amiotróficas
ou pessoas que sofreram derrame cerebral e diferentes
tipos de acidentes. É um conjunto de sistemas e equipamentos que permite ao paciente navegar na internet,
enviar e-mails, escrever e ler textos, e diversas outras
atividades. Além disso, permite ao paciente falar através
do equipamento, o que beneficia as pessoas com lesão
que impeça a fala.
• Ponte de Belon é um sistema de reconstrução de
partes de membros superiores e inferiores com sistema
de irrigação venoso e arterial. É indicado para pacientes com esmagamento local por acidente ou tumores,
principalmente ósseos.

• Evolution Hand é
uma prótese de membro superior com cinco
dedos.
• Lynx é um aparelho
visualizador de veias
para análise de corrente
sanguínea. É indicado
em casos de quimioterapia, para pacientes
pediátricos e geriátricos
que possuem veias menos visíveis e análises
estéticas.
• Sistema para reconstrução corporal de partes do
corpo humano, ou seja, braços ou parte de braços,
pernas ou parte de pernas, costelas e sistemas biônicos
perdidos em acidentes ou por tumores.
• Zeus é uma tecnologia Pulse-Scan para fragmentação de células cancerígenas via pulso de ondas promovendo a morte do tumor e impedindo a duplicação
das células para formação de metástases.
Toda a tecnologia produzida pela Cycor Cibernética
pode ser adquirida diretamente com a empresa. Alguns
podem ser adquiridos através da linha de crédito do BB
Crédito Acessibilidade e outros podem estar disponíveis
pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

e oferta de produtos e serviços que contribuam
para a melhoria da qualidade de vida as pessoas,
gerando riqueza de forma sustentável. Queremos
inspirar através da nossa marca. Criar valor. Fazer
a diferença e atuar com responsabilidade social
e ambiental. Queremos nos tornar uma empresa
de classe mundial, reconhecida como a melhor
opção por clientes, colaboradores, comunidade,
fornecedores e investidores, devida á qualidade
de nossos produtos, serviços e relacionamento”,
afirma Michele.

Segundo Michele de Souza: “tecnologias antigas
têm sido utilizadas na medicina e reabilitação, limitando a inovação das mesmas, e poucas empresas
desenvolvem inovações e inovações disruptivas para
este setor. As tecnologias já desenvolvidas pela Cycor
possibilitam negócios B2B (bussiness-to-business) e
B2C (bussiness-to-consumer), com capacidade de
conversa com Governos, H2H (Human-to-Machine) e
M2H (Machine-to-Human). A crescente explosão da
tecnologia tem proporcionado oportunidades jamais
vistas para negócios inovadores nas mais diversas
áreas”, garante a criadora.
Para a fundadora da Cycor Cibernética, a missão
da empresa é: “atender com excelência às demandas de nossos clientes a partir do desenvolvimento
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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 V A L H O D E S Á YA N E Z

O QUE DIZEM SOBRE VOCÊ
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N

ão são poucos os casos em que observamos que o que dizem sobre nós pode
exercer uma influência muito forte em
nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e conseqüentemente em nossas
atitudes. O que dizem sobre nós (e como lidamos com
isso) pode nos estimular como desestimular.
Nesse aspecto existem algumas vertentes:
1- O que ou como recebo de palavras de outras pessoas
2- O que ou como eu falo para as outras pessoas
Pois bem... Recebemos pessoas que necessitam de
atendimentos na área da Reabilitação. Essas pessoas
com grande freqüência se apresentam instáveis em relação ao que acreditam ou querem acreditar ou nem
conseguem acreditar. Já ouviram que não vão conseguir
muitas coisas na vida por terem perdido a visão (ou parte
dela). Já ouviram que podem se desenvolver e com independência e autonomia serão bem sucedidos. E agora ?
Como enfatizamos em cada atendimento para cada
pessoa é importante considerar que:
- Se você acha que não pode, você está certa. Não pode.
- Se você acha que pode, você está certa. Pode.
Vamos dar crédito no que nos deprecia ou nos estimula
? Quem responde somos nós. Temo o poder das palavras,
porém, também temos o poder da absorção do que nos
é dito ou julgado sobre nós. Não me refiro aqui sobre
a importância das avaliações, devolutivas, feedbacks a
nosso respeito... é outro assunto.
Por isso é um exercício, muitas vezes árduo, não considerarmos o que pode nos afetar para o negativo e agirmos
em cumplicidade com o positivo. Podemos dar crédito ao
difamatório e às palavras contrárias e isso nos paralisará
ou fará que sejamos cúmplices da nossa própria derrota...
OOOUUUU.... transformarmos as palavras negativas em
combustível para sermos melhores e mais resistentes.
Essas formas de comportamento determinarão nosso
sucesso/insucesso e como seremos considerados.
Um rapaz (vamos chamá-lo de Cido) com talentos,
determinação, comunicativo e muitas perspectivas no
trabalho, com deficiência visual, foi alvo de uma série de
difamações de um outro setor a respeito de sua índole.
Após algumas calúnias, sob essa tensão emocional e sem
apoio da chefia, ele não soube lidar com a situação e, fragilizado, pediu demissão da empresa em que trabalhava.
Nos atendimentos de reabilitação citava a injustiça no
trabalho e como fazia o trabalho com excelência. Porém,
na sua vulnerabilidade emocional, acabou optando pela
demissão. Não houve tempo hábil para trabalhar essa
questão nem estrutura interna dele para que conseguisse
encarar o desafio de se defender (ou deixar o tempo passar). O cansaço físico e emocional, frente à situação de
palavras negativas foram maiores. Não se sentia capaz de

permanecer no trabalho, mesmo sendo reconhecido pelo
profissionalismo. Não acreditava que poderia ser maior
do que as intrigas comuns que acontecem nos ambientes de trabalho (comuns, mas não normais). Sentiu-se
diminuído e esse era o objetivo das difamações, das más
palavras que o atingiram.
Outro caso foi o de uma jovem de 23 anos, formada
em curso superior, solteira, com deficiência visual congênita e sem autonomia para realizar as tarefas mais simples
do seu dia a dia. Segundo alguns amigos, alguns “profissionais”, não conseguiria ter nenhuma autonomia por
ela ter comprometimentos em sua coordenação motora
e principalmente uma instabilidade emocional.
Enquanto ela não acreditou que poderia conseguir,
não teve evolução nos atendimentos de Terapia Ocupacional nem nas demais áreas da Reabilitação para a
conquista da sua independência. Foi realizado um trabalho intensivo para a mudança de crenças em relação a si
própria e para acreditar que poderia transpor obstáculos,
passo a passo, e que seria possível com determinação.
Quando passou a considerar as palavras positivas dirigidas à ela, não sendo dominada pelas negativas, mas
transformando-as em incentivo para avançar, percebeu
que as atividades dos atendimentos até ajudavam, mas
que precisaria muito acreditar. Houve uma melhora gradativa e visível do quanto se desenvolvia e adquiria sua
independência.
- Se você acha que é capaz, você está certo. É capaz.
- Se você acha que não é capaz, você está certo. É capaz.
Palavras... Podem ser palavras a favor ou contra nós.
Podem incentivar desenvolvimentos como até promover
uma demissão. Demissão de ser ativo, de perseverar em
alguma situação, de transpor obstáculos, como também
até de um objetivo, sonho, relacionamentos ou trabalho
profissional. Palavras podem ser verdadeiras como falsas. Podem ser sinceras como difamatórias. O poder das
palavras pode construir e pode destruir.
Que possamos rever o que falamos para outras pessoas e como falamos.
Que possamos rever o quanto permitimos ser influenciados pelo que os outros falam...para a vida ou
sobrevida.
Muito bem ! Que os nossos dias sejam bons em todo
o tempo. Feliz 2020... 2021... 2022...
“Assim como o homem imagina na sua mente, assim
ele é .“ (Provérbio – Salomão)

Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional especializada
em Orientação e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua na área de
reabilitação e Consultoria.
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MÚSICA E ARTE

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

ASSOCIAÇÃO OLHAR EFICIENTE !
AUTISTAS – GUARULHOS/SP

O

lá, amigos ! Conversei com
Marina Cafasso M. Faria, de
Guarulhos/SP, que é mãe de
dois autistas, gêmeos de 16
anos. É Diretora Presidente da
Associação e trabalha com autismo desde o
nascimento dos filhos.
Inicialmente chamada Autismo e Sociedade
em 2012, mudou de nome em 2014, passando
a se chamar Olhar Eficiente – Centro de Referência aos Autistas e Deficiências de Guarulhos,
com propostas de trabalho atualizadas para
atender a todos com mais qualidade.
A associação surgiu por um movimento de
pais e profissionais, cansados do descaso nos
atendimentos dos autistas. As terapias tinham
alto custo para a maioria e as oficinas não existiam. As famílias chegam na associação, fazem
o cadastro e passam pela psicóloga e pela
assistente social, que farão a avaliação para
que possam incluir o novo assistido em algum
grupo de atendimento.
O foco é o atendimento entre 10 a 30 anos,
mas não deixam de atender as idades menores. A proposta é de atividades da vida diária,
os atendimentos ocorrem em grupos de 5 assistidos por horário, devidamente separados
por faixa etária e grau de habilidades, onde
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desenvolvem ao máximo as habilidades para proporcionar a independência, autoconfiança e autoestima,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida. O Site
é: www.olhareficiente.com.br.
As terapias aplicadas e oficinas profissionalizantes
são: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia e Pedagogia. As oficinas
são: Culinária, Artesanato, Robótica, Projetos Sociais e
Grupos de Apoio às famílias. Existem ainda os projetos
do Outlet da Inclusão (projeto de negócios para as famílias e assistidos), o Prêmio Gratidão, o Meu Cantinho
(construção de um lugar na casa de acolhimento para o
autista), o ambulatório da cura da dor, cursos e palestras.
Frequentemente são realizadas festas especiais e de
confraternização para todos participarem com as famílias,
dançando, cantando e conversando com os amigos.
Desejo boa sorte para vocês nesse rico trabalho !

Celise Melo (Celelê)
é cantora, compositora,
musicoterapeuta, atriz,
educadora, escritora e é
sucesso de público e crítica há
26 anos. Tem Programa de TV
e de Rádio.
www.celeleeamigos.com.br

DEPOIMENTO

POR LUCIENE GOMES

SOU A PRIMEIRA DOUTORA TETRAPLÉGICA EM
TERAPIA OCUPACIONAL NA AMÉRICA LATINA !

F

iquei pensando como seria escrever sobre amor e agradecimento em uma Tese
que fala sobre Acessibilidade, Desenho
Universal, barreiras, mobilidade, entre
outras questões tão presentes na minha
vida, mas tudo foi ficando mais fácil quando me dei
conta que tudo isso está entrelaçado quando penso
neles: Lica, Augusto e Cristina.
Eles que sempre me possibilitaram tantas descobertas, que acreditaram quando eu não tinha certeza,
que tanto brigaram para que meus caminhos fossem
mais acessíveis e por pessoas mais inclusivas. Só
nós sabíamos o quanto foi difícil chegar no Doutorado, a realização de um sonho que só fazia sentido
com eles para dividir as lágrimas, os sorrisos, as
incertezas, os abraços.
Mas aí vem a beleza dessa vida maluca que faz
com que ela adquira outros sentidos e outros sonhos
vão ganhando contorno, recomecei esse trabalho
com eles me cuidando de longe. Vó, vô e mãe, continuem me olhando, continuarei nossos sonhos daqui.
Todo o meu amor e gratidão para além do céu.
Malu (minha orientadora), você me mostrou que
a “academia” não é feita só de egos gigantes, ela é

feita também de pessoas generosas. Muito obrigada !
Aila, Simone, Daniel e Paulo, que bom tê-los nesse momento.
Sempre guardarei as palavras e orientações.
Família Bezerra Nunes Silva, que me acolheu e cuida tão bem de
mim, todo amor... Família Larcher Caliri, que mesmo longe nunca
deixa de estar perto...
Daniel sei que é para a vida nosso encontro de amor e amizade.
Ao SENAC – São Carlos/SP, minha gratidão pelo apoio de tantas
maneiras, especialmente por ter me feito professora !
Ao Programa de Pós Graduação em Terapia Ocupacional da
UFSCar, muito obrigada por me aceitar e acreditar que uma arquiteta
poderia estar compartilhando com Terapeutas Ocupacionais tantos
pensamentos, questões e realizações.
A todos os amigos de perto e de longe, conhecidos e “desconhecidos” muito (muito e muito) obrigada !

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

POR SAMARA DEL MONTE

LANÇAMENTO DO LIVRO: ‘SAMARA,
APAIXONADA PELA VIDA’ !

A

paralisia cerebral não me
impediu de ser a protagonista da minha própria história. Chegou o meu livro
autobiográfico, escrito em
parceria com minha mãe Claudia Del Monte. Em ‘Samara, Apaixonada pela Vida’,
aponto as barreiras que uma pessoa com
deficiência neuromotora enfrenta e conto
um tanto do que já fiz que me trouxe respeito e reconhecimento.
Desde meus 8 anos, escrevo sobre minha vida. Fiz alguns rascunhos... Escrevi
“A Vida é Maravilhosa”, na época em que
meu sonho de ir à escola regular estava se tornando realidade. Mas guardei
e esqueci.
Após dois anos, em “Lágrima de Ouro”,
consegui falar com mais seriedade e emoção sobre a família, os amigos, a escola,
as aventuras e o amor. Mas também deixei
de lado.
Só que a vontade de escrever um livro
continuava a existir. E foi tornando-se mais
forte quando minha mãe e eu contamos
pela primeira vez, para um monte de gente, a minha história. Foi no 2º Congresso
de Comunicação Alternativa, em maio de
2007, na Unicamp, organizado pela ISAAC
Brasil (International Society for Augmentative and Alternative Communication).
A minha palestra tinha como tema o sentido da comunicação
em minha vida, enquanto a de minha mãe focava na importância
da família no desenvolvimento e na inclusão da pessoa com
deficiência.
Enquanto estávamos preparando as apresentações, imersas
num profundo resgate de emoções, momentos surpreendentes
surgiram, dando um significado todo especial às nossas vidas.
Nasceu, então, o desejo de unir e compartilhar os sentimentos de uma única e intensa história: intensa por conta da angústia, da revolta, do medo, mas que aos poucos foi passando a ser
intensa também por conta da perseverança, das descobertas,
da superação, das conquistas, do amor, da vida, dos sonhos,
das vitórias e da paixão.
E assim, finalmente, realizo mais um sonho ! Nasce este:
“Samara, Apaixonada pela Vida”, uma publicação independente
cuja leitura levará a conhecer uma vida pautada pela superação,
pela luta contra o preconceito e pela paixão de viver !

76

REVISTA REAÇÃO

LANÇAMENTO
Foram vários lançamentos em cidades
diferentes como mais
uma ação do Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência.
Em Diadema/SP,
dia 03 de dezembro na
Biblioteca Interativa
de Inclusão Nogueira
Em São Caetano
do Sul/SP, dia 04 de
dezembro, na Fundação das Artes. Em
Campinas/SP, durante
o VIII Congresso Brasileiro de Comunicação
Alternativa – ISAAC
Brasil (Unicamp), no
dia 06 de dezembro.
Em São Paulo/SP,
no Gansaral Casa de
Cultura, no dia 07 de
dezembro. Em São
Bernardo do Campo/
SP, dia 13 de dezembro, na Biblioteca Pública Municipal Malba
Tahan.

SERVIÇO
Quem tiver interesse pode entrar em contato através dos
contatos abaixo:
samarandresa@gmail.com
www.facebook.com/samara.andresa
Tel: (11) 98608-0638 (Claudia)

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

TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERAGUAS

SUA ORGANIZAÇÃO NÃO PRECISA
DE DINHEIRO ? TEM CERTEZA ?

C

omo assim ?
Nós ouvimos das organizações que a situação está difícil,
que não há recursos, que os projetos estão com problemas
graves. Como concordar com essa visão negativa ?
Será que sua equipe não está inserida no projeto, problemas
e ficou sem tempo de dedicar aos projetos de captação de recursos ?
Como reverter esse quadro ?
Em primeiro lugar precisamos nos colocar na posição do doador que não
conhece a sua organização e teve vontade de doar.
A seguir ele te descobriu por um folheto, indicação ou rede social e, para
ter a certeza das suas necessidades, vai para o seu site. Lá ele vai fazer a
leitura dos seus projetos, suas necessidades, avaliar suas fotos e analisar
sua credibilidade.
Agora, num mundo digital e veloz, sua organização precisa criar um caminho fácil, atrativo, convincente e agradável para que o doador aceite seu
pedido e consiga doar os recursos para seu projeto social. Então vamos fazer
uma checagem:
[ ] Ter um site
[ ] O seu site deve ser “ponto-org” e não “ponto-com”(comércio);
[ ] Ter uma indicação do lugar onde ele possa clicar para doar, ou seja, uma
área para receber o seu doador com as alternativas para que ele envie o
dinheiro até sua organização.
[ ] Ter espaços que contemplem o seu trabalho, dizendo o que foi feito, como
foi feito e porque foi feito.
[ ] Ter áreas ou espaços em que se diga quais são as suas necessidades, como
pretende utilizar os recursos e como pretende pagar as contas utilizando-os.
[ ] Por fim uma área de transparência das suas contas, apresentando o balanço,
as demonstrações de gastos, justificativas e certidões negativas (quando houver financiamento público deverá ter também cópia dos contratos celebrados).
[ ] Certifique-se de ter um email que seja visto e acompanhado diariamente
e, preferencialmente que traga o nome da sua organização e não um nome
comercial.
Com as medidas acima nós eliminamos as barreiras entre o doador e seus
projetos sociais, diminuindo os entraves e barreiras para a entrada de recursos.
Agora já dá para estudar campanhas, vaquinhas eletrônicas, projetos
sociais públicos ou privados.
Boa Sorte !

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
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MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

PROJETO AUTOESTIMA !

Mariozane Machado
Silva - amputação
de membro inferior
“ A cada dia que
passa me acho mais
bonita. Isso não é ser
metida, apenas me
aceito como sou”.

Q

ual dessas alternativas você escolhe ?  
A) Encarar o espelho com naturalidade, admirando com moderação cada detalhe do corpo;
B) Não se olha no espelho, tem vergonha das
formas físicas.

Se você escolheu a primeira opção, PARABÉNS.
Você tem uma excelente aceitação corporal, valoriza suas curvas, cada cicatriz faz parte da sua
história e essa autoconfiança te faz ir além.
Caso tenha escolhido alternativa B, atenção,
sinal de alerta acionado. Quando falamos de aceitação corporal temos que lembrar que se trata de
um processo contínuo e diário.
O que não agrada você na frente do espelho?
Seria a opinião de terceiros ?
Uma sociedade dita regras do que é padrão
de beleza !!!
Se mais uma vez a resposta for sim, nesse caso
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Priscila Menucci - nanismo
“Meu corpo é real, sou um mulherão”.
não é nada de errado com o seu corpo, mas com a
mentalidade de pessoas que não aceitam as diferenças e estas devem procurar ajuda.
Não podemos viver em função da opinião dos
outros, temos que ter amor próprio. Estabeleça
uma positividade corporal que de forma resumida
é uma relação de paz e harmonia com o seu próprio
corpo. Em seu cotidiano tente aplicar palavras e
pensamentos positivos na frente do espelho, ele é
o seu melhor amigo. Fazer elogios a sua imagem
faz parte do processo e sorria ao invés de fazer cara
de reprovação.
Quando aceitamos a nossa singularidade fica
mais fácil aceitar a singularidade alheia. Rotular
a beleza como padrão é uma ilusão da mídia. O
que é belo para uma pessoa, pode não ser para
outra. Gosto é uma coisa que não se discute, temos
apenas que respeitar. Atitudes são mais valiosas do
que qualquer palavra, então temos que começar
de forma individual para depois expor ao coletivo.
O projeto autoestima faz parte de um processo

Adriana Buzelin - tetraplégica
“Sou uma mulher cheia de vaidade e acima de tudo
com muito amor próprio”.
diário, não precisa ser de forma dolorosa, então vá com
calma, pois não se tem resultado de um dia para outro.
Nada na vida acontece de forma repentina. É preciso
dedicação de tempo para ter o autoconhecimento de
tudo que você é capaz de fazer.
A estrada a ser seguida para o amor próprio é longa,
mais cada paisagem vai ser bela. Não procure atalhos
desnecessários, curta e aproveite cada parada necessária
para admirar o mais pequeno detalhe que faz parte das
suas formas físicas.
É fundamental e essencial respeitar seus limites para
quaisquer tomada de decisão na vida. Se sua escolha for
fazer uma cirurgia plástica por conta da estética, avalie
bem antes de fazer, não fique refém desse procedimento
sem necessidade. Procure conhecer bem o profissional
antes de mudar seu corpo. Nada contra, apenas um
ponto de vista.
Não estamos falando de algo sem importância, estamos falando de VOCÊ, que tem como prioridade respeitar
cada escolha e decisão tomada. Sempre bom ressaltar
que procurar ajuda profissional, talvez um terapia. Isto
não é sinal de fraqueza, e esta e uma atitude corajosa
que vai ajudar a você seguir a estrada do amor próprio
de forma muito mais agradável, afinal é sempre bom ter
ótimas companhias para curtir a viagem.
Como reflexão pessoal, veja o corpo como a única
coisa que vai estar presente em TODOS os momentos,
até o último segundo da vida e tenho plena convicção
que amar o mesmo faz toda diferença.
Você está com disposição para começar o projeto
amor próprio ?
Basta apenas colocar na bagagem seus sentimentos e
até mesmo suas dúvidas. Se precisar de uma amiga, para
acompanhar nesta estrada, conte com essa fotógrafa que
diariamente procura valorizar a beleza de forma individual.
Boa viagem !!!

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.
estudioimagem.kica@gmail.com

Erica Andréa Martins - cadeirante
“Amo cada detalhe do meu corpo. Não vejo nenhuma
imperfeição”.
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ACONTECENDO

ACABA DE SER LANÇADA NO
BRASIL A BENGALA INTELIGENTE
QUE IDENTIFICA OBSTÁCULOS !
CONHECIDO MUNDIALMENTE COMO WEWALK, O DISPOSITIVO
PODE SER CONECTADO AO GOOGLE MAPS E FOI ELEITO UMA DAS
MAIORES INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DO ANO
O software da bengala – que permite uma infinidade

de outras possibilidades – recebe constantes atua-

lizações e pode acompanhar o desenvolvimento de

aplicativos e serviços. O potencial do dispositivo o levou
Kursat Ceylan a ganhar o Edison Awards, um prêmio

já conferido a outras figuras ilustres e importantes do

universo da saúde e bem-estar. A WeWALK também foi

eleita uma das maiores inovações tecnológicas de 2019
pela Revista Time. Na relação das 100 maiores inova-

ções tecnológicas do mundo listadas pela publicação,

O

só 4 delas são tecnologias assistivas, e a Orcam My
Eye e WeWALK são 2 delas
inventor Kursat Ceylan de 33
anos nasceu na Turquia. Ele
teve uma infância bastante
proveitosa e aprendeu a se

virar sozinho desde cedo.

Foi aprovado na Boğaziçi University, a melhor

universidade daquele país, onde foi estudar a

língua e literatura turca. Mas a sua trajetória na antes e

sobre uma de suas novidades mais re-

centes: a chegada oficial da WeWALK ao
Brasil. Com sede em Londres, a empresa

dele já vende o dispositivo pela Internet a

clientes em mais de 20 países. O Brasil é o

terceiro país, depois de Reino Unido e Turquia,

a ter um representante oficial. Quem vai importar e

distribuir o produto com exclusividade no Brasil é a

textos e as perguntas para ele. Kursat tem deficiência

com foco em dispositivos que, como o nome já sugere,

visual desde que nasceu e o smartphone que hoje lhe dá
tantas ferramentas ainda não existia. E foi com base nos

seus desafios diários e em tantos outros, que o jovem
estudante acabou fundando a startup WeWALK, que

empresa “Mais Autonomia”, que foi fundada em 2017 e
oferecem autonomia aos seus usuários. A empresa é a

mesma responsável pela representação no nosso País,
do dispositivo israelense Orcam My Eye.

desenvolveu uma bengala inteligente. O equipamento

Como surgiu a bengala

encontra em seu caminho. A bengala também funciona

A história da WeWALK começou quando Ceylan foi

emite vibrações para alertar o usuário sobre objetos que
conectada ao Google Maps e a outros assistentes vir-

tuais, como o Alexa. Ela pode indicar rotas, identificar

lojas, escolas, hospitais, casas de amigos e parentes
e outros estabelecimentos no caminho e até acessar o
itinerário do transporte público.
REVISTA REAÇÃO

Empresas Grandes Negócios”, Ceylan falou

até a universidade não foi simples.

Na universidade, ele pedia que os amigos lessem os
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Em recém entrevista exclusiva à “Pequenas

aprovado em um programa de inovação da Young Guru

Academy (YGA). A organização turca sem fins lucrativos
desenvolve projetos que solucionam problemas das

comunidades. Entre 50 mil inscritos, o jovem Kursat

Ceylan foi um dos 50 selecionados. Lá ele conheceu Sa-

US$ 100 mil. Interessada na ideia,
uma grande empresa europeia de

eletrônicos cedeu as suas fábricas
para que eles e o time de desenvolvedores tocassem o projeto. Cinco

meses depois, em 2017, a primeira
versão da bengala inteligente foi
lançada no mercado.

Totalmente pronta para o merca-

do, hoje a função básica da bengala

é identificar e alertar o usuário sobre
obstáculos sem que sequer precise

encostar neles. Isso é possível graças a um sensor biônico presente

em sua parte superior, que também
permite rastrear obstáculos na altura do peito. O alerta é feito por meio

de vibrações, que se tornam mais
dik Unlu, cofundador da startup e

esse ponto de partida, passaram

intensas de acordo com a proximi-

vieram antes dela.

soas que seriam o público-alvo – e

lante inclusivo, que permite que ele

por exemplo, um dispositivo de

um dispositivo desse tipo. “Essas

à pessoa. Uma das funções mais

bengala. O primeiro já tem ferra-

nome do estabelecimento no qual

mais fácil. Já a bengala é o que lhes

a bengala já oferece informações

ça”, diz Ceylan, que já tinha essa

exemplo. “A expectativa é oferecer

tão reinventar o item ao qual eles já

mundo”, diz o cofundador.

campanhas de financiamento co-

Brasil já funciona em português e

parceiro em outros projetos que
Os dois desenvolveram juntos,

audiodescrição que narra cenas
mudas em filmes. Outro, focado
em navegação, ajuda os usuários
a encontrar objetos em casa ou no
escritório. Em 2016, decididos a

encontrar outras ideias, eles lança-

ram um hackaton para estudantes
universitários. A ideia premiada foi
a de um óculos que identificasse e

ajudasse pessoas com deficiência

visual a desviar de obstáculos. Com

três meses conversando com pes-

dade. Ela possui ainda um auto fa-

concluíram que elas não queriam

dê instruções e ofereça referências

pessoas já têm um celular e uma

recentes informa, por exemplo, o

mentas que tornam a vida muito

ela está em frente. Em Istambul,

dá um senso físico e uma seguran-

sobre o transporte público, por

mesma opinião. A decisão foi en-

esse recurso em outros locais do

estavam habituados. Criaram duas
letivo, arrecadando pouco mais de

A versão que chega agora ao

inclui a conexão ao Google Maps.
Segundo Ceylan, a funcionalida-

de de identificar locais deve ser
disponibilizada ainda este ano.

Custando US$ 500 (cerca de R$ 2

mil) internacionalmente, a bengala
ainda não teve o valor definido no
Brasil. Para 2020, a expectativa é
entrar oficialmente em mais quatro

países. A startup também negocia
uma rodada de investimentos que

deve ser fechada em janeiro. “Ao
mesmo tempo em que já se fala
sobre carros voadores, as pessoas

com deficiência visual continuam
usando uma simples bengala”, ressalta Ceylan. “Costumamos dizer

que a WeWALK não se trata de uma
tecnologia, mas de um movimento
social”, finaliza o inventor.
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ENSAIO

Samara Andresa Del Monte
Jornalista com paralisia cerebral,
junto com sua mãe, Claudia Del Monte.
Foto: Kica de Castro

“NÃO COLOQUE LIMITES NOS
SEUS SONHOS, COLOQUE FÉ”

