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E D I T O R I A L

“Quando estou angustiado, busco o Senhor;... Não me permites fechar os olhos;... Meditarei em 
todas as tuas obras... e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos ó Deus são santos.”

Salmo 77:2, 4, 12 e 13

Rodrigo Rosso
Diretor/Editor

DECISÕES IMPORTANTES  
E GRANDES NOVIDADES !

Este ano de 2020 começou diferente. Primeiro que o Carnaval no final 
de fevereiro fez com que o ano começasse mais cedo. Graças a Deus !

Apesar de contratempos, enchentes, Corona Vírus e outras “coi-
sinhas” mais, até que o Brasil andou bem até chegar às vésperas do 
Carnaval. Mas, como brasileiro é brasileiro, conforme o festejo vai se 

aproximando as coisas e os negócios vão parando... parando... parando... até que: 
“ô skindô, skindô” !!! Pronto: o Brasil parou de novo !

Tudo em nossa terra parece que começa a engrenar “mesmo”, depois do Carna-
val, não adianta, é cultural... até quando todos nós parecemos estar imbuídos em 
“fazer diferente”.

Seja como for, depois de um infindável janeiro, fevereiro está voando e o Carnaval 
logo estará ai para que depois dele podermos iniciar mais uma ano.

Em 2020 teremos muitas decisões importantes que influenciarão nosso segmento 
diretamente. Vejam vocês: reforma da previdência ! Isso mexe diretamente com a 
pessoa com deficiência. Em abril, por exemplo, teremos outra decisão: em 30/04 
termina a validade do Convênio que dá o benefício de isenção do ICMS na compra 
de carros 0Km pessoas com deficiência e familiares. Tem a questão também da Lei 
de Cotas, que já vem levantando protestos há algum tempo em todo o Brasil. Vem 
também pela frente talvez uma reforma tributária e administrativa por ai... tudo isso 
tem influência direta ou indireta sobre todos nós. Mas são coisas necessárias. Porém, 
temos que buscar – ao menos – trabalhar para “manter” os direitos que as PcD já 
tem, mesmo que não consigamos ampliá-los, melhor mantermos do que perde-los. 
Concordam ? 

Mas também em 2020 teremos novidades... sim ! Uma delas é que teremos 
duas feiras MOBILITY & SHOW – uma no Rio de Janeiro/SP, em julho, no Riocentro.  
E a maior novidade de todas: a outra em São Paulo/SP, em setembro como já é 
tradição, só que desta vez, no ANHEMBI !!!!

É isso mesmo ! A Mobiliy SP não será mais no Campo de Marte. Ela cresceu 
tanto que não cabe mais lá. Agora, será no maior centro de feiras e eventos da 
América Latina. O maior sinônimo de feiras do nosso País: o Anhembi. E vem com 
isso, trazendo muitas novidades e mudanças, como o test-drive, qua agora passa a 
ter uma pista “in-door” – como acontece no Riocentro no Rio de Janeiro/RJ – não é 
mais ao ar livre e sim, dentro do pavilhão, junto dos estandes. Além disso, teremos 
novidades nas atividades da quadra poliesportiva, nos auditórios – teremos 3 este 
ano – no palco de shows e em toda a feira, que ganhará mais brilho ainda com mais 
produtos, serviços e tecnologia voltadas à melhor qualidade de vida da pessoa com 
deficiência e suas famílias, além de muitas coisas para os profissionais da área tam-
bém. Vocês vão ver e aproveitar ! Tenho certeza !

Bom, agora sim, passando o Carnaval posso desejar 
“Feliz Ano Novo” a todos e um 2020 de muitas conquistas 
e realizações ! 
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E N T R E V I S TA

C asado e pai de dois filhos – Otávio e Bianca – Gino Muenzer Sal-
vador, sócio/diretor da Freedom, empresa localizada na cidade de 
Pelotas/RS e que hoje é considerada a única de cadeiras de rodas 
na América Latina com tecnologia nacional e própria, segundo ele.

Na sequência das entrevistas exclusivas com os líderes das principais 
indústrias de cadeiras de rodas brasileiras, vamos conhecer um pouco mais sobre a 
história deste gaúcho que é referência no setor.

Revista Reação - Como e quando nasceu a Freedom ? Foi por conta da sua 
necessidade com seu filho ? 

Gino Salvador - A história da empresa deu início em 1986, quando meu filho, 
portador de distrofia muscular, começou a demonstrar dificuldades em fazer suas ati-
vidades sociais e escolares com liberdade, necessitando da nossa ajuda regularmente.

Por ser uma doença que impede o caminhar e afeta a boa qualidade de vida, 
necessitando do uso de cadeira de rodas, a melhor solução seria a compra de uma 
motorizada. Porém, na época, as opções eram poucas no Brasil, haviam apenas 
importadas, com valores superiores a 10 mil dólares e com entrega muito demorada.

Foi então que, por indicação, de uma amiga, conheci Miguel Esteves Gonzales, 
um inventor que produziu um protótipo para o seu sobrinho em Livramento/
RS, e em seguida realizou o segundo protótipo de uma cadeira motori-
zada para meu filho Otávio, por um custo muito melhor e mais aces-
sível comparada às importadas. A cadeira motorizada foi ganhando 
adaptações conforme as necessidades vividas por Otávio, os 
ajustamentos foram cruciais para suportar os desafios impostos 
pelas artes e peripécias do meu filho. As viagens contínu-
as ao centro do País para o tratamento do meu filho, 
fizeram com que a cadeira se tornasse conhecida e 
frequentemente éramos abordados e questionados 
sobre ela. A surpresa das pessoas ao verem Otá-
vio percorrer muitos quilômetros, subir pequenos 
degraus e enfrentar qualquer tipo de terreno, foi 
despertando em mim, a vontade de fabricar um 
produto brasileiro, com tecnologia própria e preço 
acessível a todos que precisavam. Assim, em 1991 
me tornei sócio de Miguel e juntos passamos a criar 
novos projetos e desenvolver mais produtos com custo 
35 % menor do que os similares importados na época.

RR - Qual a fase mais difícil enfrentada pela Freedom 
nesse mercado ?
GS - A fase mais difícil foi a transição que a empresa enfrentou, 

passando-se de uma empresa de pequeno porte, para médio porte.  
O trabalho manual, agora tornou-se automatizado.

GINO SALVADOR
O empresário, proprietário da Freedom, começou sua história com a fabricação de 

produtos para pessoas com deficiência por conta da necessidade e desafios enfrentados na 

realização das atividades do dia a dia do seu filho Otávio, com distrofia muscular.



RR - Pode avaliar o mercado de cadeira de rodas manuais, 
motorizadas e scooters no Brasil ? Acha que no geral, poderia 
estar em grau mais avançado ?

GS - Hoje o mercado brasileiro já conta com muitos avanços em 
relação a tecnologia das cadeiras de rodas manuais, motorizadas 
e scooters. O país também evoluiu bastante em relação a certifi-
cação compulsória, pois hoje, além de ser regulamentações que 
funcionam, também ajudam a impor qualidade e segurança nos 
produtos. Outro quesito em que o mercado está evoluindo é na for-
mação de profissionais e Terapeutas Ocupacionais, que apesar do 
déficit desses profissionais ainda ser muito alto, já existem pessoas 
qualificadas para examinar, avaliar e indicar, projetar e desenvolver 
a melhor cadeira para o cliente. Sempre há a possibilidade de estar 
em um grau mais avançado, entretanto, uma das maiores dificulda-
des em conseguir mais avanços é, principalmente, em relação ao 
poder econômico do País, que ainda é baixo em relação a países 
do exterior. É importante levar em consideração a globalização. A 
indústria nacional não faz só produtos considerados mais simples 
porque não é capacitada para produzir peças mais tecnológicas, 
mas sim porque é o mercado brasileiro que não consegue comprar, 
tudo está envolto ao poder de compra.

RR - Qual a fórmula encontrada pela Freedom para se soli-
dificar no mercado ? 

GS - Nossa fórmula sempre foi pensar com muita dedicação 
em soluções racionais, personalizadas e com um elevado padrão 
tecnológico em mobilidade e logística. Nossa indústria é verticali-
zada, investimos em uma equipe de qualidade, para contribuir para 
a qualidade de vida dos nossos clientes.

RR - Qual foi a aposta de diferencial da empresa ? 
GS - O principal diferencial da Freedom é ser a única empresa 

de cadeiras de rodas na América Latina com tecnologia nacional 
e própria. O que nos difere dos demais são os nossos produtos 
possuírem manutenção, garantia vitalícia e fornecimento de peças, 
enquanto os importados trabalham com substituição e produtos 
descontinuados. Isso garante qualidade e agilidade no pós venda.

RR - Os principais produtos comercializados pela empresa 
são as cadeiras motorizadas e scooters ? Pode falar mais 
sobre eles ? 

GS - Sim, nós somos a única empresa no Brasil, e uma das 
poucas no mundo que fabrica produtos em 3 tamanhos - P, M e G 
- podendo adaptar-se ao peso e tamanho da pessoa. Eles também 
são altamente personalizados, oferecendo melhor conforto para 
os nossos clientes. Os principais produtos da nossa empresa são 
as cadeiras motorizadas, os scooters elétricos e elevadores de 
transferência individuais. As cadeiras motorizadas se destacam no 
mercado pela sua tecnologia, conforto e variedade de configura-
ções. Algumas de nossas cadeiras, como por exemplo a Freedom 
Styles, possuem cerca de 30 itens de configuração, onde cada item 
possui no mínimo 2 (duas) variantes. Essas configurações garantem 
ao usuário uma maior personalização da cadeira para atender da 
melhor forma às suas necessidades.

Um grande diferencial das nossas cadeiras de rodas motorizadas 
é a tecnologia ‘Freedom Connect’, que permite ao usuário total 
configuração da cadeira de rodas, facilitando e melhorando sua 

adequação ao produto. Este software idealizado e desenvolvido por 
nós permite, de maneira rápida e intuitiva, o ajuste de parâmetros 
de aceleração, frenagem, sensibilidade e velocidade bem como a 
ativação de funcionalidades especiais da cadeira de rodas. Somos 
também a empresa que possui a maior variedade de modelos de 
Scooter Elétricos, que atendem às diversas expectativas do usuário. 
São 9 modelos diferentes com capacidade para grandes, médios 
ou pequenos deslocamentos. Também há modelos dobráveis, que 
garantem um fácil transporte.

RR – Hoje, parte de sua fabricação é no Brasil e parte im-
portada da China ? 

GS - Todos os produtos tem tecnologia e fabricação nacional, 
porém, hoje praticamente todo processo brasileiro tem tecnologias 
de outros países. No nosso caso, temos do continente asiático, por 
serem líderes de mercado e donos da maior reserva de chumbo do 
mundo, devido ao processo produtivo. Enquanto nossos concor-
rentes são montadores ou importadores.

RR - Quais os principais lançamentos da Freedom desde 
sua fundação ?

GS - Nossa empresa sempre foi inovadora em produtos mo-
torizados, partindo da necessidade do usuário. Nossos principais 
lançamentos foram: cadeiras de rodas motorizadas, cadeiras de 
rodas manuais, cadeiras de rodas Stand Up - manuais e motori-
zadas, scooters elétricos, andadores e elevadores individuais, que 
são as linha atualmente comercializadas.

RR – Quais as novidades da empresa para 2020 ?
GS - Em 2020 nossa dedicação está voltada à transição para a 

indústria 4.0 e produtos voltados a saúde 4.0, tecnologia 4.0, produ-
tos inteligentes que interajam com o usuário e o meio, investindo em 
softwares integrados para aplicar mais tecnologia e assim otimizar 
nossos processos, automatizar tarefas e gerar mais controle de 
dados e informações. Investindo também em máquinas de corte 
a laser em chapas e tubos, assim poderemos produzir peças com 
maior qualidade, menor tempo e garantir a maior produtividade.

RR - Acredita que a Pessoa com Deficiência poderia estar 
utilizando equipamentos mais modernos, se não houvessem tan-
tos empecilhos colocados pela legislação e órgãos brasileiros ? 

GS - Avalio a legislação e o processo regulatório dos órgãos, 
como um parâmetro muito importante para o mercado e não como 
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entrave, pois garante a segurança dos usuários e a qualidade dos 
produtos. Acredito que os “produtos mais modernos” não deixam 
de entrar no país por culpa da parte regulatória, mas sim porque o 
poder econômico do mercado brasileiro ainda é baixo.

RR - Qual o efeito que mais dificulta o mercado e a vida das 
pessoas com deficiência no Brasil ? Não são as exigências do 
Inmetro, Anvisa etc ?

GS - Um dos efeitos que influencia muito na vida da PcD é a 
qualidade da estrutura urbana e do transporte público do Brasil, 
pois nossas cidades, ruas, prédios, ônibus  etc, em grande maioria, 
não estão preparados para receber adequadamente e garantir uma 
boa experiência de locomoção para PcD. Os órgãos reguladores 
devem ser vistos pelas empresas e, principalmente, pelos consu-
midores como aliados, pois além de preparar as empresas para o 
nível internacional, fecham o mercado brasileiro para produtos de 
baixa qualidade e empresas oportunistas, que entram no mercado 
visando apenas o lucro e não atendem com qualidade as neces-
sidades dos usuários.

O único efeito negativo que as questões regulatórias podem 
gerar para o mercado, ao meu ver, é em relação a baixa quantidade 
de laboratórios para fazer os ensaios de qualidade dos produtos. 
A falta de concorrência faz com que os preços destes ensaios 
sejam altos, e esses valores podem ser repassados no preço final 
do produto.

RR - Se houvesse maior flexibilidade no Brasil, acha que as 
empresas poderiamestar exportando/importando um volume 
maior ? Se isso acontecesse, quais os benefícios que poderiam 
ser oferecidos para as Pessoas Com Deficiência ?

GS - A flexibilidade não afeta as exportações e importações, 
pelo contrário, pois as normas exigidas e praticadas pelo país são 
a níveis internacionais, isso quer dizer que, nossas cadeiras seguem 
padrões de certificação. Não faz sentido tratar a produção nacional 
com regras rígidas, e deixar produtos de pior qualidade entrarem e 
serem comercializados no Brasil. O problema é o câmbio, o custo 
do dólar, as reformas estruturais que o governo tem como meta 
podem favorecer estes processos

RR - Muitas vezes a PcD e seus familiares não conhecem as 
dificuldades enfrentadas pelo mercado. O que gostaria de dei-
xar como recado, para que os leitores saibam das dificuldades 
enfrentadas pelos fabricantes no Brasil ? 

GS - O nosso principal desafio é em relação a logística, pois 
nossa empresa atende a todos os estados do país. Em casos em 
que o suporte técnico precisa do envio dos componentes direto 
da fábrica, dependendo da localização, muitas vezes o prazo não 
atende as expectativas dos clientes. Para tentar minimizar esse 
problema, implementamos um curso EAD (ensino à distância) para 
assistências técnicas, a fim de qualificar ainda mais o prestador 
de serviço, melhorar o pós venda e credenciar novas empresas.

RR - Finalizado o primeiro ano do novo governo, com sua 
experiência e vivência no setor, qual sua avaliação ?

GS - A mudança de governo nesse primeiro ano não apresentou 
nenhum impacto para o nosso mercado. Contudo, nós como em-
presários estamos otimistas, porque entendemos que a mudança 
é sempre positiva, e que a continuidade é preocupante, visto que 
gera acomodações e vícios, o que infelizmente vivenciamos nos 
últimos 20 anos. A política deste governo e o compromisso que 
ele está estabelecendo com as reformas trabalhistas, previdência, 
administrativas e fiscais é uma necessidade.
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IFM: INSTITUTO FELIPE MATHEUS

A S S O C I A Ç Õ E S 

ENQUANTO HOUVER VONTADE DE LUTAR,
HAVERÁ ESPERANÇA DE VENCER !

As associações, entidades 
e institutos brasileiros, em 
sua maioria, sobrevivem 
com grandes dificuldades. 
Muitas, infelizmente, não re-

sistem e até encerram atividades. Outras, 
pelo vigor e garra de seus mantenedores, 
mantêm abertas as portas para a socieda-
de, que muitas vezes não encontra na rede 
pública o amparo que recebe nas entida-
des filantrópicas.

Em Poá, cidade localizada na região 
da Grande São Paulo, não é diferente. 
Fundado na cidade em 2013, o Instituto 
Felipe Matheus (IFM) - ou melhor, Comple-
xo Reviver - colabora com as autoridades 
locais, mas a reciproca não é a mesma, 
infelizmente. 

Josenilda Maria da Silva, conhecida 
como “dona Neide” é a presidente do Ins-
tituto que leva o nome do seu filho, que 
tem hoje 13 anos e nasceu com Paralisia 
Cerebral Crônica. Ele não anda e não fala, 
e necessita de cuidados mais que espe-
ciais. “É uma criança de sorriso fantástico, 
carinhoso e muito amoroso”, diz a mãe.

Casada com Luciano Miguel e mãe tam-
bém do Cláudio, “dona Neide” comenta 
que o Instituto era um sonho desde após 
o nascimento do Felipe. “Sem condições 
financeiras, não tive condições de oferecer 
o tratamento que meu filho precisava. Era 

muito caro. Passei muitas dificuldades e vi 
também o sofrimento de outras famílias na 
mesma situação. Não tive condições. Com 
a ajuda dos amigos, só com 4 anos pude 
dar a primeira cadeira de rodas para o meu 
filho”, conta a presidente do IFM.

Ao lado do esposo e, principalmente 
com o apoio do médico Hilton Medeiros 
de Moraes, que acompanha Felipe des-
de o nascimento, começaram a surgir as 
primeiras atividades do Instituto. A enti-
dade assiste, em sua maioria, famílias de 
baixa renda. Com outros quatro diretores 
e um grupo de apoiadores, voluntários e 
colaboradores o IFM está sediado em uma 
casa, no bairro Vila Julia, em Poá/SP. Mas 
os atendimentos são extensivos para fa-
mílias de outras cidades vizinhas, como: 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Itaquaque-
cetuba, Suzano, até mesmo a capital São 
Paulo, além de Ferraz de Vasconcelos. E 
alguns bairros a capital paulista, como: 
São Miguel, Itaim, Itaquera, Paraisópolis 
e alguns outros. 

As atividades são de assistência, aten-
dimento à saúde física, mental e psicosso-
cial, direcionadas principalmente para as 
pessoas com Paralisia Cerebral Crônica, 
Encefalopatia Crônica, Autismo e Síndrome 
de Down, com o objetivo de proporcionar 
uma melhor qualidade de vida através de 
oportunidades concretas, a realizar proce-
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ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO 
DE PEDÁGIO 
NO PARANÁ

N O TA S

Um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Marcio 
Pacheco/PDT, foi sancionado pelo governador do Paraná, 
Ratinho Junior - e virou a Lei Nº 19.965/2019 - que prevê a 
isenção da tarifa de pedágio nas rodovias paranaenses para 
os Autistas, Pessoas com Síndrome de Down e os portadores 
de outras deficiências quando em tratamento fora do municí-
pio onde residem. “Sinto-me muito feliz e honrado em con-
tribuir com a luta diária das famílias de autistas ou de outras 
deficiências. A nova lei é um marco na luta dessas famílias”, 
afirma o parlamentar que apresentou a proposta. De acordo 
com ele, a iniciativa vem ao encontro das necessidades das 
famílias que não encontram tratamento para seus filhos nos 
municípios onde residem e precisam se deslocar para outras 
cidades a fim de garantir o acesso aos serviços de saúde. 
“Os custos dessas viagens, em geral, são altos, já que muitos 
pacientes precisam de viagens semanais para o tratamento. 
Os familiares, em sua maioria, são pessoas de baixa renda”, 
ressalta o parlamentar. Para se beneficiar da isenção da tarifa 
é necessário apresentar a comprovação através de Laudo 
médico sobre a necessidade do tratamento, que o tratamento 
de saúde é fora do município de seu domicílio, a inexistência 
de qualquer tratamento similar no município de seu domici-
lio, a necessidade, periodicidade e prazo de realização do 
tratamento. A lei prevê que as empresas concessionárias 
de pedágio são obrigadas a criar uma identificação para os 
beneficiários da tarifa.

dimentos clínicos, exames, terapias convencionais e alternativas 
de qualidade de primeiro mundo.

Dona Neide comenta que se sente muito feliz em realizar o sonho 
das pessoas e poder ajudar. “Quero fazer mais ainda. O que faço 
hoje é gratificante. Mas quero muito mais. Espero ter oportunidade 
de muito mais. Queria ajudar sempre em algo a mais. Às vezes não 
posso ajudar e nesses momentos me sinto impotente”, conta ela. 

Diariamente existem atendimentos na sede do Instituto. Por sinal, 
chegam a quase 700 atendimentos semanais. Gratuitamente, as 
famílias contam com profissionais em: Neurologia, Neurocirurgião, 
Pediatria, Clínico Geral, Psicologia, Acupuntura, Fisioterapia, Nutri-
cionista, Psicopedagogo e Jurídico. “Nossos atendimentos são só 
para as crianças, mas para todos da família. Temos esse cuidado. 
Achamos importante assistir a todos”, afirma a presidente do Instituto. 

Uma parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul vai oferecer assis-
tência odontológica aos assistidos pelo Instituto a partir deste ano. 

A expectativa é de que as equipes multidisciplinares aumentem. 
A entidade espera contar, na medida do possível, com: Ginecologis-
ta, Ortopedista, Oftalmologista, Musicoterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Massoterapeuta e ampliar o atendimento de Enfermagem. 

“Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de ven-
cer. Sonho com a ampliação do Instituto e dar esperança para as 
pessoas”, comenta Dona Neide. 

Atualmente mais de 100 famílias estão na fila de espera para 
serem beneficiadas com os atendimentos realizados pelo Instituto. 
A sede fica em uma casa dividida em várias salas, mas já é pequena 
para o volume que tem atualmente de assistidos. E o mais grave é 
que o imóvel é alugado. “E muitas vezes temos grandes dificuldades 
de pagar o aluguel”, lamenta a presidente, lembrando que desde 
o ano 2018 a entidade está legalmente constituída. 

“Faltam equipamentos que poderiam colaborar nos atendimen-
tos. Na casa onde funciona o Instituto tem espaço para ampliação, 
mas faltam recursos para as obras. A entidade por enquanto só 
recebe promessas ! Mas até agora nada ! Nós ajudamos as auto-
ridades. Mas as autoridades não nos ajudam. Nunca recebemos 
nenhuma ajuda de nenhum órgão municipal, estadual ou federal”, 
diz Dona Neide.  

A direção do Instituto comprova a cada dia que a sociedade é 
quem ajuda a sociedade. Com o apoio de amigos e parceiros eles 
vencem os dias e as dificuldades. Aceitam doações de roupas, 
calçados, colchões, móveis, brinquedos, livros, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, informática, itens domésticos e outros diversos 
de utilidade. Também são com as doações recebidas de alimentos, 
fraldas e leite que podem ajudar as famílias. Mas precisam tam-
bém de equipamentos para as Pessoas com Deficiência que são 
atendidos pelo Instituto. Sempre há necessidade de cadeiras de 
rodas, cadeiras de banho, bengalas, muletas, andadores, botas e 
demais equipamentos do dia a dia. “Se você tem alguma habilidade, 
talento ou desejo de ajudar, faça contato conosco... será muito bem 
vindo”, finaliza Dona Neide.

Mais informações e ajudas, pelo site:
 www.institutofelipematheus.com.br
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C O L U N A  E S P E C I A L P O R  R O M E U  K A Z U M I  S A S S A K I

ATITUDES CERTEIRAS E 
PRINCIPAIS DESAFIOS NA 
INCLUSÃO LABORAL

Tanto no trabalho quanto nos demais campos de 
atividade humana, quase sempre nos deparamos 
com a necessidade de saber, por exemplo, quais 
são as atitudes certeiras e os principais desafios 
que devemos considerar em relação às pessoas 

com deficiência. Então vejamos:
 
ATITUDES CERTEIRAS: se referem a condutas adequadas para 

com qualquer colaborador em uma empresa. As condutas são 
apresentadas por meio de comportamentos e de frases. Por sua 
vez, as frases - verbalizadas ou escritas – nos ajudam em uma 
variedade de situações e circunstâncias, no decorrer das horas 
de expediente. Com a prática, seremos capazes de gerar novas 
frases e novos comportamentos cada vez mais relevantes. Deve-
mos depender cada vez menos das condutas ou frases “prontas”, 
isto é, equivocadamente rotuladas.

PRINCIPAIS DESAFIOS
(Veja detalhes mais adiante).

Dito isso, valorizamos os seguintes fatores: 

(1) AMBIENTE DE TRABALHO, constituído por postos e outros 
espaços de uma empresa onde os colaboradores, com ou sem 
deficiência, desempenham suas funções.

(2) TRABALHO COMPETITIVO, que consiste em atividade labo-
ral produtiva nos níveis exigidos em empresas com fins lucrativos.

(3) TRABALHO INCLUSIVO, que significa: atividade laboral 
realizada por colaboradores com ou sem deficiência, juntos nos 
mesmos espaços de uma empresa.

(4) PRINCÍPIOS, que deverão reger a construção e o uso não 
só de frases certeiras mas também de condutas adequadas. 
Uma vez dominados estes princípios, poderemos com facilidade: 
(a) construir frases certeiras que revelam a nossa habilidade de 
conversar e interagir com os colaboradores com deficiência, bem 
como (b) adotar comportamentos adequados. Eis os princípios:

PRINCÍPIO 1 - Igualdade entre todas as pessoas de uma 
organização. Pessoas com deficiência e sem deficiência são 
trabalhadores iguais em direitos humanos e dignidade.

PRINCÍPIO 2 – Singularidade. Cada pessoa é única; todas as 
pessoas são únicas.  Não há dois trabalhadores iguais conside-
rando-se o inteiro de cada um delas.

PRINCÍPIO 3 – Autonomia. É a habilidade física parcial ou total 
(dependendo de cada circunstância) que uma pessoa exerce ao 
realizar alguma atividade física.

PRINCÍPIO 4 – Independência. É a capacidade de tomar de-
cisões, fazer escolhas e assumir as consequências dessa ação. 
Todos os trabalhadores têm o direito de exercer a independência.

PRINCÍPIO 5 – Empoderamento. É o uso do poder pessoal 
(natural em cada ser humano), tanto individual como coletivo, 
que cada trabalhador faz para defender seus direitos em uma 
organização.

PRINCÍPIO 6 – Protagonismo. Também conhecido pelo lema 
“Nada sobre nós, sem nós”. Exige-se que, para solucionar ques-
tões específicas que afetam a vida dos trabalhadores, estes devem 
ser consultados em primeiro lugar.

PRINCÍPIO 7 - Exclusão zero. Este princípio equivale ao en-
tendimento de que nenhuma pessoa deverá ser excluída do mer-
cado de trabalho. Também é utilizada a bandeira: “Ninguém será 
deixado para trás”.

DESAFIOS 

Todos os desafios (passados, atuais e futuros) — advindos da 
necessidade de se adotar atitudes certeiras e condutas adequadas 
em relação aos trabalhadores com deficiência em qualquer cam-
po de atividade — podem ser resumidos na palavra “barreiras”. 
No sentido negativo, os desafios são os sete tipos principais de 
barreiras.



Romeu Kazumi Sassaki 
é consultor de inclusão social em educação, trabalho, 
terminologia e outros temas de pessoas com deficiência. 
E-mail: romeusassaki@gmail.com

Barreiras à participação no mercado 
de trabalho 

De acordo com o documento “Relató-
rio Mundial sobre a Deficiência”, lançado 
em 2011 pela Organização Mundial da 
Saúde, foram investigados os principais 
tipos de barreira na sociedade em geral, 
destacando-se os seguintes:

Atitudes negativas para com as pesso-
as com deficiência. 
Falta de oferta de serviços de reabi-
litação. 
Incompetência na prestação de ser-
viços para atender pessoas com de-
ficiência. 
Falta de acessibilidade em ambientes, 
transportes, informações etc
Falta de consulta às pessoas com defi-
ciência na tomada de decisões.
E muitas outras.    
No sentido positivo, os desafios são 

soluções em forma de ações, conheci-
mentos e recursos que se recomenda 
sejam praticadas junto aos trabalhado-
res com deficiência, exatamente para 
podermos enfrentar os tais desafios. Em 
termos de desafios, podemos contar com 
os seguintes projetos já amplamente co-
nhecidos, mas nem sempre praticados: 

Terminologia acessível, acessibilidade 
em sete dimensões, adaptações razoá-
veis, desenho universal, tecnologia assis-
tiva, tecnologia da informação, tecnolo-
gias da informação e comunicação.

A Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) lançou em 2017 e a Santa Causa 
Boas Ideias & Projetos publicou em 2019 
o livro “Promovendo a Diversidade e a In-
clusão mediante Adaptações no Local de 
Trabalho: Um Guia Prático”, que poderá 
ser obtida mediante download gratuito: 
http://blogstacausa.com.br/ebooks.

Neste livro, a OIT traz detalhes de ex-
periências já implementadas sobre adap-
tações razoáveis em diversas empresas 
ao redor do mundo, nas quais os seguin-
tes tipo de trabalhadores foram obtiveram 
emprego e/ou conseguiram manter-se no 
emprego graças às adaptações adotadas 
no local de trabalho:

Dra. Alessandra CorralesDra. Alessandra Corrales
FISIOTERAPEUTAFISIOTERAPEUTA Crefito 3 - 171610 - FCrefito 3 - 171610 - F

 

- Fisioterapia Neuromuscular  
- Fisioterapia Neurofuncional  
- Fisioterapia em Doenças Raras  
- Fisioterapia Pediátrica  
- Fisioterapia Respiratória  
- Fisioterapia Aquática  
- Pilates para pacientes neurológicos  
- Fisioterapia geriátrica e gerontológica  
- Massagem Terapêutica  
- Massagem Relaxante 
- Quick Massage  
- Drenagem linfática  
- Massagem modeladora  
- Home care 
- Orientação e treinamento  
   de equipe de cuidados  
 

Atendimento em São Paulo (capital) e Santos/SP 
Especializada em Neurologia (UNICAMP ) e em Doenças Neuromusculares  (UNIFESP ) 
Fisioterapeuta e Pesquisadora do Ambulatório de ELA do Setor de Investigação em Doenças 
Neuromusculares da UNIFESP e Consultora Científica em Doenças Raras  
Professora/Palestrante/Coach  e Colunista da Revista Reação  

Diretora Secretária da ABrELA - Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)  
Diretora Científica do Instituto Dr. Hemerson Casado (Doenças Raras)  
Consultora Cie ntífica do Instituto Vidas Raras  
Membro da Associação Paulista de Distrofias Musculares (APDM)  
Representante do Instituto Um Minuto pela Vida   

Instagram : @draalessandracorrales  
E-mail: dra.alessandra -corrales@hotmail.com.br  

CONTATOS:CONTATOS:

(11) 93088-2055

(13) 97409-4367

1. Trabalhadores com deficiência.
2. Trabalhadores que vivem com o 

HIV ou a Aids.
3. Trabalhadoras grávidas e tra-

balhadores com responsabilidades 
familiares.

4. Trabalhadores que professam 
determinada religião ou crença.      



A SUPER RODA GIGANTE DO 
RIO DE JANEIRO É ACESSÍVEL !

Foi recém-inaugurada na capital carioca a 
roda-gigante Rio Star, a maior da América 
Latina, com 88 metros de altura. O equipa-
mento já é uma das grandes atrações em 
meio a tantos pontos turísticos já conhe-

cidos do público de todo o mundo na capital carioca.
A volta completa na roda dura 18 minutos. O público 

se acomoda em 54 cabines com capacidade para até 
8 pessoas sentadas ou 1 cadeirante e até 4 adultos 
acompanhantes. O cadeirante permanece em sua pró-
pria cadeira, não tendo a necessidade de transferência 
para outro local. O que facilita o passeio. 

Outra preocupação da FW Investimentos – empresa 
responsável pelo empreendimento – foi com as obras 
no entorno da roda gigante. Todos os sanitários – tan-
to de colaboradores quanto de visitantes, possuem 
acessibilidade. Foram realizadas obras na bilheteria 
e rampa com acesso dentro dos níveis exigidos para 
locomoção, rampa de acesso à cabine especial que 
tem capacidade para até dois cadeirantes por cabine. 

Todas as pessoas com deficiência – cadeirantes ou 
não – assim como seu acompanhante, pagam meia 
entrada. Os cadeirantes por exemplo, podem entrar 
no parque em catracas especiais e possuem embarque 
separado para o passeio na roda.

A roda-gigante está localizada no chamado Porto 
Maravilha, região central da cidade, e funciona todos os 
dias, inclusive nos feriados, das 10h às 18h. A atração 
oferece vista privilegiada para o Cristo Redentor, Pão 
de Açúcar e a Baía de Guanabara e ficará de forma 
permanente na capital carioca. 

O projeto nasceu de uma licitação da Prefeitura do 
Rio de Janeiro para a construção de um parque temá-
tico na região, próxima do Aquário do Rio de Janeiro. 

O diretor executivo da FW Investimentos, holding 
que administra a Rio Star, Fábio Bordin, disse que: “a 
inclusão social é obrigatória, não por lei ou outra exigên-
cia qualquer, mas pela nossa cultura e por nossa forma 
de agir e pensar em todos. A Rio Star é para todos, é 
inclusiva e temos que pensar na melhor experiência 
para todos os públicos”.

Os cariocas estão visitando e você que não é do Rio 
de Janeiro, tendo oportunidade de visitar a capital ca-
rioca, faça uma visita à maior roda gigante da América 
Latina e viva essa experiência única. 

D E S TA Q U E
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G R AT I D Ã O P O R  H E R M E S  O L I V E I R A

Hermes Oliveira
é paraplégico, ex-piloto de Parakart, 
atualmente estudante de administração 
e associado na Acalme na cidade de 
Boa Esperança/PR. Autor do livro “Um 
Motorista Especial de Carreta”.
E-mail: hermes50silva@gmail.com

SOBREVIVI:
ARTROPATIA CHARCOT !

Quando sofri um acidente com uma carreta em 
2002, tive fratura na coluna torácica e foi fixado 
com uma haste metálica na T- 6 e T- 8. Devido ter 
lesionado a medula, fiquei paraplégico, tive uma 
vida equilibrada me locomovendo em cadeira de 

rodas até 2017. Foi quando comecei a sentir muita dor ! Então, 
fui até o hospital de Boa Esperança/PR – cidade onde moro – e 
a equipe de saúde me encaminhou ao Hospital Metropolitano 
de Sarandi/PR,  onde tem maior estrutura. Fui recebido pelo 
ortopedista Dr. Hans Grohs, que com radiografia, diagnosticou 
que existia ausência de partes da vértebra L2 e L3. Então decidiu 
retirar toda haste e fixar outra menor nas vértebras L1-L2-L3-L4. 
Para estabilizar a coluna novamente. Como teve rompimento da 
medula e perca de licor, o caso evoluiu para meningite Bacte-
riana e foi providenciado então, uma equipe com neurologista e 
infectologista para me salvar na UTI. E foram dias terríveis, mas 
eu sobrevivi ! 

Após 60 dias os fixadores se romperam e voltei para o Dr. Hans. 
Ele iniciou tratamento contra bactéria MRSA e providenciou pedi-
do de transferência do meu caso para hospital Cajuru de Curitiba/
PR, onde existem maiores recursos para essa situação. Enquanto 
eu aguardava a transferência, voltei para casa e novamente tive 
apoio da equipe de minha cidade. Até 2019, quando fui de Ambu-
lância para Curitiba/PR a 500 Km de onde moro. Então, consultei 
com a Dra. Joana Guasque e sua equipe, e aceitaram o meu caso. 
Ela, após exames, me diagnosticou com uma doença chamada 
de Artropatia de Charcot. Era o que me causava todo problema. 

Em 25 de maio do ano passado, foi feita a cirurgia Artrodese, via 
posterior de T8 + enxerto estrutural de fíbula, com duração de 9 
horas. Ficou muito bom ! Mas tive problemas com a soltura de 
alguns fixadores e novamente voltei para o centro cirúrgico em 
22 de novembro. Nova cirurgia de pseudoartrose e extensão de 
artrodese até T3. Essa durou 5 horas ! 

Tive recuperação rápida, logo voltei para equipe de saúde de 
Boa Esperança/PR, com prescrição de antibiótico por mais 60 
dias. Esse período incluiu o Natal e Reveillon deste ano. Mas eu 
sobrevivi e agora estou muito bem ! Igual antes ! 

Por isso, quero agradecer primeiramente a Deus! E as pessoas 
que ajudam outras pessoas a permanecerem vivas: os médicos, 
enfermagem, técnicos, recepcionistas, a família, cozinha, limpeza, 
raio x, motoristas e socorristas. São tantas pessoas que até esque-
cemos algumas. Mas elas todas merecem ser lembradas e exal-
tadas pelo que fazem em silêncio todos os dias sem esmorecer.

Muito obrigado ! Não só pelo que fizeram por mim, mas pelo 
que fazem por tanta gente todos os dias.

Que este ano de 2020 seja bem melhor para todos !!!
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UM GRUPO DE GRANDE PORTE !

A FARIA VEÍCULOS é uma empresa familiar com 
sede na cidade de São José do Rio Preto/SP, e 
atuação em diversos setores da economia, entre 
eles o automotivo no qual ela possui oito revendas 
da Volkswagen nas cidades de: São José do Rio 

Preto/SP (duas unidades), Votuporanga/SP, Fernandópolis/SP, 
Jales/SP, Catanduva/SP, Olímpia/SP e São Paulo/SP. Trata-se de 
uma das maiores redes de concessionárias Volkswagen do País, 
todas instaladas em imóveis próprios e que atua de acordo com 
os padrões de qualidade da marca. O grupo também possui 11 
revendas de motos Honda, o Consórcio Finama e uma Corretora 
de Seguros, que compõem um conjunto completo de empresas 
para dar suporte total aos clientes em suas necessidades.

Com funcionários especializados, prontos para suprir qual-
quer dúvida de seus clientes, e uma estrutura completa de 
vendas, a FARIA tem show-rooms de veículos nacionais, im-
portados e seminovos multimarcas com garantia e procedência. 
Mestre no setor de pós-vendas, a FARIA  oferece aos clien-
tes oficinas mecânicas completas para revisão e manutenção 
de seus veículos, sempre com peças e acessórios originais 
Volkswagen. São mais de 40 anos oferecendo atendimento 

automotivo completo e tecnologia de ponta para milhares 
de clientes e parceiros que, somados à dedicação e ao amor 
pelo que faz, sendo referência de credibilidade, competência 
e bons negócios.

A unidade de São Paulo/SP foi aberta em 1998, no bairro de 
Campos Elíseos e no caso específico do setor PcD, mantém pro-
fissionais qualificados e serviços de ponta a ponta para auxiliar 
ao cliente a obter a mobilidade que necessita e pode acessar 
mediante a legislação. A empresa teve muito sucesso em 2019 
neste segmento, num ano muito bom para venda de veículos 0Km, 
que se encerrou com o grande sucesso do T-Cross, o SUV com-
pacto da marca, que elevou o conceito da VW perante o público. 

Em 2020 a FARIA VEÍCULOS pretende melhorar em todos os 
aspectos, ampliar o alcance de suas lojas por meio da tecnologia 
e alavancar seu desempenho em vendas, aprimorando ações, 
inovando o mercado de mídia digital, com vendedores exclusi-
vos para PcD, entre outras modalidades e também aguardando 
alguns lançamentos da montadora. Por ser parte de um grupo 
empresarial nacional ela pode oferecer diferenciais que outras 
empresas não conseguem.

Diferenciais do GRUPO FARIA

- Mais de 40 anos de tradição
- Mais de 40 unidades de negócios em 100% de imóveis próprios
- Atuação Nacional em três Estados e mais de 20 cidades
- 4 mil funcionários
- Mais de 1.500 equipamentos de grande porte
- Duas mineradoras
- Treze concretarias
- Oito concessionárias VW
- Onze concessionárias de motos Honda
- Mais de 300 mil bens entregues pelo Consórcio Finama



RENEGADE (JEEP)

O CARRO DO ANO 2019 PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1º LUGAR

P E S Q U I S A  -  E S P E C I A L  –  O  C A R R O  D O  A N O  2019

2019SAIU O RESULTADO

DA PESQUISA !!!



DEPOIS DE MAIS DE 20 ANOS REALIZANDO A “PESQUISA DO CARRO DO ANO 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” JUNTO AOS LEITORES E ASSINANTES DA 

REVISTA REAÇÃO, ALGUNS PODERIAM ACHAR QUE ESSA AÇÃO ACABARIA 

SE TORNANDO ATÉ MEIO MONÓTONA, ATÉ PORQUE, DURANTE MAIS DE 

UMA DÉCADA E MEIA SOMENTE VEÍCULOS DAS MARCAS HONDA E TOYOTA 

LIDERARAM COM FOLGA OS RESULTADOS, SEM QUALQUER INCÔMODO 

POR PARTE DA CONCORRÊNCIA. SÓ QUE O MERCADO DE AUTOMÓVEIS 

COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS MUDOU, CRESCEU, SE PROFISSIONALISOU, 

GANHOU NOTORIEDADE. O QUE ANTES ERA O “PATINHO FEIO” PERANTE 

O FATURAMENTO DAS MONTADORAS E CONCESSIONÁRIAS DE TODAS AS 

MARCAS, HOJE SE TORNOU NUM BELO CISNE DE PLUMAS FRONDOSAS.

RENEGADE (JEEP)

2º LUGAR
CRETA (HYUNDAI) 
KICKS (NISSAN)  
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RESULTADO DA PESQUISA 2019

1º LUGAR

2º LUGAR

3 º LUGAR

4 º LUGAR

5 º LUGAR

6 º LUGAR

7 º LUGAR

8 º LUGAR

9 º LUGAR

10 º LUGAR

11 º LUGAR

RENEGADE (JEEP)

CRETA (HYUNDAI) / KICKS (NISSAN)  

 

SPIN (GM)  / CACTUS (CITROEN) / T-CROSS (VW)       

NOVO COROLLA (TOYOTA)  / NOVO FIT (HONDA)  / ECOSPORT (FORD) 

320i (BMW)  / YARIS (TOYOTA)  / TIGGO 2 (CAOA CHERY)  

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

2008 (PEUGEOT) / VIRTUS (VW) / COMPASS (JEEP) / CRONOS (FIAT) 

VERSA (NISSAN) / NOVO POLO (VW) / HB 20 SEDAN (HYUNDAI)  

         

SW4 (TOYOTA) / TRAILBLAZER (GM) / GLA (MERCEDES)     

NOVO CIVIC (HONDA) / PRIUS (TOYOTA) / A3 (AUDI) / XC 40 VOLVO      

  

OUTROS

17%

15.5%

13%

11,5%

10,5%

9%

8%

6,5%

5%

3%

1%

O que viamos aconte-
cer até 5 anos atrás 
nessa pesquisa, 
hoje, 22 anos de-
pois do seu início 

já não é mais nem de longe uma 
realidade. O consumidor passou de 
simples coadjuvante para o papel 
de ator principal desse mercado. 
Hoje, sua opinião é mais do que 

nunca respeitada e representa de for-
ma firme e fiel o que o mercado res-
ponde no dia a dia. 

Tradicional e fiel

A pesquisa, que já é tradicional entre 
os leitores desta revista e dos profissio-
nais que atuam no mercado automobi-
lístico para PcD, sejam eles profissio-
nais de montadoras, concessionárias, 
até mesmo despachantes e profissionais 
de isenção, se tornou referência para 
todos. Ela é esperada ansiosamente pelo 
mercado e pelos leitores e há 22 anos 
vem em toda primeira edição do ano – 
janeiro/fevereiro – com seu resultado, 
servindo de base para todos. 

Feita através do voto direto: os con-
sumidores, leitores e assinantes da pu-
blicação é que elegem o modelo de sua 
preferência, via sistema carta-resposta 
ou pelo site. É bom sempre deixar claro 
que essa não é uma pesquisa sobre o 
“modelo mais vendido”, mas sim, para 

2019

P E S Q U I S A  -  E S P E C I A L  –  O  C A R R O  D O  A N O  2019
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sabermos qual o “modelo preferido” do 
consumidor, o que mais o agrada, le-
vando em consideração vários motivos 
e pontos, como: Beleza; Acessibilidade 
aos comandos de painel; Espaço interno 
e de porta-malas; Design e estilo; Acessi-
bilidade e transferência; Funcionalidade 
e visibilidade; Tecnologia e acessórios; 
Motor, câmbio e suspensão; Conforto 
e dirigibilidade; Preço e condições de 
compra e Atendimento da rede de con-
cessionárias da marca.

Mas o que mais chama a atenção 
nos últimos anos dessa pesquisa é que 
ela vem refletindo muito na opinião dos 
votantes, o que acontece nas vendas 
com isenção. Normalmente vem ocor-
rendo de modelos campeões de vendas 
também serem os mais votados como 
campeões no gosto popular e quase 
sempre, respeitando na colocação desta 
pesquisa, também algo muito próximo 
do ranking dos mais vendidos.

 
O mercado e os votos

Mesmo não sendo mais usual nos 
meios de votação, a Revista Reação res-
peitando os hábitos mais conservadores 
de parte do nosso público leitor, mantém 
até hoje o sistema de votação através 
do sistema “Carta-Resposta”, onde um 
cupom é encartado nas últimas edições 
do ano e após votar com um “X” no mo-
delo de sua preferência, o leitor coloca 
gratuitamente este cumpom no Correio 
para manifestar seu voto. Além desse 
sistema, os votos também podem ser 
feitos através do site da Revista Reação 
e das Redes Sociais. “Aliás, a cada ano 
que passa é natural que a votação pelas 
redes sociais acabe sendo bem mais 
expressiva do que os votos enviados 
pelo Correio, mas preferimos respeitar e 
manter as alternativas de votação, atin-
gindo assim a todos os públicos que 
nos acompanham”, diz Rodrigo Rosso, 
diretor e editor da Revista Reação.

Todos os anos, aqueles que votam 
na Pesquisa do Carro do Ano para PcD, 
além de expressar sua opinão, ainda 
concorre a um bom prêmio que é sorte-

ado quando os votos são apurados pela 
equipe da revista. Este ano, o prêmio foi 
ainda mais especial: 01 scooter modelo 
S da Ottobock ! Um verdadeiro sonho 
de consumo da maioria das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

Este ano, recebemos 1.933 votos 
vindos de todo o Brasil e de até outros 
países, como: Portugal, Inglaterra, Itália, 
Argentina, Peru, EUA, Japão, Uruguai, 
Paraguai, Colômbia, Canadá, entre ou-
tros. É a Internet e as Redes Sociais 
levando longe a Pesquisa e trazendo 
de outras partes do mundo a opinião 
de quem acompanha a Revista Reação.

 “Mesmo com o mundo dos automó-
veis passando por tantas modificações 
nos últimos anos, percebemos que para 
as pessos com deficiência o carro tem 
um grau de importância muito grande 
na vida e no dia-a-dia dela e de suas 
famílias. É sinônimo de mobilidade, li-
berdade, é peça fundamental para sua 
qualidade de vida”, lembra Rosso. 

O Resultado da Pesquisa foi aberto e 
publicado a todos no dia 20 de janeiro de 
2020 via redes sociais, email, boletim da 
TV Reação e outras fontes autorizadas. 

A frase: “quem é mais visto é mais 
lembrado”, sempre se faz firme em todo 
o processo de votação e na apuração 
dos votos. É natural, pelo que se pode 
perceber nesses 22 anos de pesqui-
sa, que aquelas marcas que realizam 
ações de destaque durante o ano, seja 
publicando anúncios com frequência na 
revista, seja participando de eventos e 
feiras, ou então, enviando seus modelos 
de carros para realização de matérias 
especiais de test-drive nesta publicação, 
acabam sempre sendo mais lembradas 
pelos leitores na hora do voto. 

Os campeões – 1º ao 3º lugar

Seguindo o que se vê nos números de 
venda, a opinião dos votantes vem es-
pelhando o mercado consumidor, apesar 
de – enfatizando sempre – esta não ser 
uma pesquisa de ranking dos mais ven-
didos, mas sim, a opinão dos modelos 
que mais “agradam e que são os objetos 

de desejo” dos nossos leitores e assi-
nantes. Este ano, o modelo mais votado 
foi o Renegade da Jeep. Um dos mais 

queridos e mais vendidos do segmento, 
sem dúvida alguma. Ele ficou com 17 % 
do total de votos apurados, ocupando a 
1ª colocação em 2019.

Em seguida vieram empatados mais 
uma vez, os dois modelos que ocuparam 
a primeira colocação nesta mesma pes-
quisa em 2018: o Creta da Hyundai e o 

Kicks, da Nissan. Ou seja, os campeões 

empatados da pesquisa anterior, agora 
com 15, 5 % dos votos, estão ocupando 
a 2ª colocação.

Em 3º lugar também de certa forma 
deu a lógica. A Spin da Chevrolet ficou 

empatada com o Cactus da Citröen – 
uma das principais surpresas de venda 
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de 2019 no segmento – e com o T-Cross 
da Volkswagem, o lançamento que mo-

vimentou todo o mercado nesse seg-
mento no final do ano passado. Esses 
3 modelos na verdade apenas trocaram 
de posições entre si de 2018 para 2019.

O 4º lugar e o 5º lugar: 
muita coisa mudou !

O único modelo que se manteve firme 
na 4ª colocação nas duas últimas elei-
ções foi o Ecosport da Ford. Em 2018 

e agora, em 2019, ele aparece inclusive 
com o mesmo percentual de votação: 
11,5 % da preferência. Só que nesta 
Pesquisa ele vem empatado com o 
Novo Corolla da Toyota e o Novo Fit, da 
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Honda. Dois das marcas japonesas que 
sempre disputaram a primeira colocação 
pau a pau nessa pesquisa.

Em 5º lugar o único que se manteve 
nas duas últimas edições foi o Yaris da 

Toyota. Só que este ano ele vem empa-
tado com a BMW 320i – que subiu da 

décima colocação em 2018 para esse 
quinto lugar em 2019 – e também de ou-
tro modelo meteóro: o Tiggo 2 da Caoa 

Chery, que saiu de nono em 2018 para 
o quinto na pesquisa atual.

A incrível coincidência da 
6ª colocação !

Para quem acredita que um raio não 
cai duas vezes no mesmo lugar essa 
sexta posição da pesquisa 2019 veio 
para desmentir essa máxima. Com os 

exatos mesmos 9 % da preferência dos 
votantes, os modelos: HRV da Honda, a 

Captur da Renault e o Volvo XC60 empa-

taram mais uma vez em 2019, repetindo 
a dose do que aconteceu em 2018. 

Sete modelos vem dividindo a 
7ª e a 8ª colocação

Com uma diferença muito pequena 
de votos que nos obrigou a considerar 
um empate, quatro modelos ocupam a 
7ª posição este ano na Pesquisa. São 
eles: Peugeot 2008, o Virtus da VW,  
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o Compass da Jeep – este que caiu da 

quarta posição em 2018 para a sétima 
em 2019 – e o Cronos da Fiat, apare-

cendo como a novidade em 2019. Todos 
eles igualados em 8 % da preferência 
dos votos.

Já na 8ª posição, com 6,5 % dos 
votos, empataram os modelos: Versa 

da Nissan, Novo Polo da VW e o  

HB 20 Sedan da Hyundai. Tanto o Polo 

como o HB 20 se mantiveram na mesma 
colocação da pesquisa anterior.

O 9º lugar com empate triplo e 
os últimos colocados

Dois gigantes empataram com o mo-
delo GLA da Mercedes-Benz na 9ª colo-

cação desta pesquisa. São eles a SW4 

da Toyota – que caiu de onde sempre 
esteve nos últimos anos, onde ficava 
gravitando até a quinta posição e em 
2019 está em nono – e a Trailblazer da 

Chevrolet, que se manteve nesta posição 
desde a última pesquisa até aqui.

Em 10º lugar está o Novo Civic da 
Honda – modelo tradicional que por mui-
tos anos foi o campeão dessa pesqui-
sa e agora cai para a última colocação 

– empatado com o Audi A3 e a Volvo 
XC 40 – que se manteve nesta mesma 
posição desde 2018 – acompanhados 

daquele que surgiu como novidade em 
2018 nessa mesma décima posição, mas 
que vem se firmando, mesmo sendo o 
“diferente” de toda essa turma, o elétrico 
Prius da Toyota. Os veículos elétricos 

são uma tendência de mercado e não 
se assustem se outros modelos a partir 
dos próximos anos começarem a dividir 
as opiniões dos leitores e consumidores 
de automóveis com deficiência. Já com 
1 % dos votos ficaram todos os outros 
modelos que não alcançaram pontuação 
suficiente para aparecer entre as 10 co-
locações da Pesquisa do Melhro Carro 
para Pessoas com Deficiência 2019.  

2019



Ninguém segura mais as Vendas de 
Carros 0KM com isenção de impostos. 
Isso é o que mais se ouve em todo o Bra-
sil. Hoje essa fatia de mercado representa 
mais de 13 % do total dos veículos vendi-
dos em todo o País. Já foi assim em 2018 e 
agora o segmento repete a dose em 2019. 
Já é uma realidade, não é mais especu-
lação ou um “boom” de mercado. Esse 

segmento se consolidou dentro das montadoras e principalmente, 
em todas as concessionárias de todas as marcas espalhadas por 
todo território nacional. 

Nos últimos 5 anos os números de vendas para PcD mais que 
triplicaram e praticamente não há família brasileira que já não tenha 
alguém que se beneficiou das isenções. O boca a boca a respeito 
do direito se espalhou como rastro de pólvora nos últimos anos 
e isso vem – de uma forma positiva – movimentando a indús-
tria (montadoras produzindo mais), o comércio (concessionárias 
vendendo e faturando mais) e os serviços (com as autoescolas e 
despachantes/empresas de isenção se multiplicando para atender 
a demanda crescente de interessados no direito). Em tempos de 
crise econômica, é inegável que com o crescimento deste setor 
muitos empregos foram mantidos, outras vagas de empregos 
foram criadas e a economia não parou de rodar em pelo menos 
uma fatia do mercado automobilístico. “Se por um lado o governo 
abre mão de IPI e ICMS – e em alguns casos do IPVA – para aten-
der o benefício concedido à categoria PcD, por outro lado com o 
aumento significativo das vendas nesse setor, o próprio governo 
se beneficia com a arrecadação de outros tantos impostos embu-
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Aumento de mais de 42 % marcam as vendas de veículos 
0Km com isenção de impostos em 2019 !

tidos no carro 0KM, sem falar nos impostos com mais venda de 
combustível e autopeças e a geração de empregos na indústria, 
comércio e serviços geradas pelo crescimento desse setor”, analisa 
Rodrigo Rosso, presidente da ABRIDEF – Associação Brasileira da 
Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, entidade 
patronal do setor de PcD.  

Os números levantados em 2019 junto às montadoras de ve-
ículos que atuam nesse segmento pela redação da Revista Rea-
ção assustam – mais de 375.600 veículos 0Km com isenção de 
impostos para PcD vendidos em todo o Brasil em 2019 –  mas são 
perfeitamente assimilados e plausíveis, e se consolidam, quando 
temos a informação, segundo a assessoria de comunicação da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de SP, de que, 
somente no estado de São Paulo, foram concedidas 269.274 
isenções para PcD. 

Lembrando que o limite para isenção total de impostos – IPI, 
ICMS – ainda só vale para veículos abaixo de R$ 70 mil e que 
estamos com esse valor congelado há mais de 10 anos. Quem 
quiser comprar carro 0Km acima deste valor, neste caso nacional 
ou importado, só tem a isenção do IPI e não é isento do IPVA. 
Um fator importante nesse mercado e que tem que ser lembrado 
para que os movimentos dos grupos da sociedade organizada da 
pessoa com deficiência se mobilizem é que vence no dia 30 de 
abril de 2020 a isenção de impostos de ICMS. É preciso que seja 
feita uma pressão junto ao CONFAZ e aos governadores de todos 
os estados e seus secretários de fazenda para que, não só seja 
mantido esse direito de isenção e o benefício do convênio, como 
também o valor teto seja aumentado pelo menos pelos índices de 
inflação dos últimos 10 anos.
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VEM VER DA MINHA JANELA

Sara Bentes, que é cega e cantora, compositora, 
escritora e atriz, uma artista multimídia, premiada 
internacionalmente na música, colecionando sho-
ws nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Suécia, 
Turquia, Tailândia e Argentina, acaba de lançar mais 

um sucesso. 
Em 2012, em parceria com amigos e com o pai, Sergio Bentes, 

lançou seu primeiro CD, um infantil, intitulado: “Faz Sempre Sol”. 
Já em 2015, lançou seu primeiro álbum solo - o “Invisível” - com 
trabalho autoral, parcerias e uma releitura de uma música do com-
positor Marcelo Camelo. Em 2018 lançou seu segundo álbum solo 
-  “Tudo o que me faz vibrar” - com músicas autorais e parcerias, 
e o EP em inglês: “Live what I live”. 

Sara também é dramaturga e atriz. Já integrou diversas compa-
nhias teatrais, como o “Teatro Cego”, que encena peças totalmente 
na escuridão, e a Cia. Mix Menestréis, da Oficina dos Menestréis 
– São Paulo. Ela também é escritora e tem quatro livros publicados 
– um de poemas, um de crônicas e dois romances. O premiado 
livro:  “E não se esqueçam de regar os girassóis”, foi lançado em 
2017, e o livro “Lauren”, lançado em 2019, acompanhado pelo 
single “Me deixe entrar”.  

Sara traz ainda, experiência na dança e no circo. Todos os seus 
lançamentos musicais podem ser encontrados nas plataformas 
digitais – Spotify, Apple, Deezer, Google Play e outras – e seus 
livros estão disponíveis em formatos digital e impresso em seu site 
e na Amazon. Com tudo isso, Sara Bentes tem conquistado um 
crescente e fiel grupo de seguidores nas redes sociais. 

Recentemente, um novo projeto foi lançado pela artista. “Na 
minha trajetória como artista e como pessoa com deficiência visual 
total, faço algumas viagens para outros países, para promover 
inclusão social e espalhar nossa música brasileira pelo mundo”, 
conta Sara. “Percebo o quanto os meus relatos, especialmente 
como mulher, cega, e por vezes viajando sozinha, surpreende, 
inspira e estimula as pessoas. Decidi então escrever meu quinto 
livro - ‘Vem ver da minha janela’ - reunindo relatos sobre as viagens 
para Tailândia, Suécia, Noruega e Turquia, com fotos e acesso a 
vídeos dessas viagens. O livro será lançado em formatos digital 
e impresso e terá acessibilidade para pessoas com deficiência 
visual”, afirma.

Segundo a autora: “o livro traz ainda um universo de possi-
bilidades de percepção do mundo, de interação e de fruição de 
experiências de viagens independentemente de visão física e de 
belas paisagens. Sendo a falta de informação, a principal causa 
de preconceito e discriminação, não só no Brasil, como no mun-
do, e sendo, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas – IBGE - um quarto da nossa população 

C U LT U R A

formado por pessoas com algum tipo de deficiência, compreendi 
que, compartilhando minha experiência num livro, eu teria muito 
a contribuir com uma cultura mais inclusiva em nosso país, já que 
este é um projeto que leva informação, educação, sensibilidade e 
tem o potencial de abrir portas e ajudar muitas e muitas pessoas, 
com ou sem deficiências”.

O projeto, com o apoio inicial de duas empresas parceiras – 
Revista Reação e Yanez Treinamentos – já estão em andamento 
e agora precisa da participação de benfeitores para ser concluído 
e lançado.



Convite aos fãs e leitores

O convite está feito: “Vamos viajar jun-
tos ?”... Sara pede que todos acessem ao 
site: www.benfeitoria.com/vemverdami-
nhajanela, e quem puder, apoie o projeto 
com diferentes valores. 

Para Sara Bentes, os apoiadores terão 
uma recompensa. O prazo para a arreca-
dação dos valores para o lançamento do 
projeto é até o dia 10 de março de 2020. 
Em não atingindo o valor necessário, cada 
apoiador receberá seu investimento de 
volta. 

São vários os valores para apoiar proje-
to. Com R$ 15 - Arrume as malas !: “você 
terá seu nome eternizado não só no meu 
coração, mas na lista dos apoiadores den-
tro do livro”, afirma a autora.  

Já com o apoio de R$ 30 – Vem viajar 
ao meu lado !: “participando com este 
valor, além de ter seu nome eternizado 
na lista dos apoiadores dentro do livro, 
você terá a oportunidade de ler, antes de 
todo mundo, os dois primeiros capítulos 
do livro, enviados em PDF”, garante Sara. 

Os apoiadores também podem co-
laborar com R$ 50 – Passageiros com 
destino à inclusão!. Com R$ 75 – Apertem 
os cintos e boa viagem !. E com R$ 100 
– Decolando em 3, 2, 1!. E ainda com R$ 
500 – Tem presente na bagagem. Ou com 
R$ 1 mil – Obrigada por voarem na minha 
companhia !: “com este valor, você ou sua 
empresa terá seu nome na lista de apoia-
dores dentro do livro, a logo da empresa 
na contracapa, um exemplar autografado, 
um kit Sara Bentes e, para ajudar a promo-
ver a inclusão dentro da sua empresa, eu 

Mas ainda existem contribuições com 
outros valores. A opção é do colabo-
rador. “É sempre muito bom apoiar os 
projetos da Sara Bentes, uma artista 
completa, que não se limita pela sua 
deficiência, ao contrário, abre portas e 
nos ensina a todo momento. Ela é luz por 
onde passa, brilho onde se apresenta. 
Associar seu nome ou de sua empresa ao 
de Sara Bentes é uma honra e 
uma oportunidade. Sejam 
também todos vocês, 
colaboradores desse 
projeto lindo”, convida 
Rodrigo Rosso, diretor 
do Sistema Reação, edi-
tor da Revista Reação.

gravarei um vídeo-palestra personalizada, 
levantando os pontos mais importantes 
para o processo de inclusão específico da 
sua empresa”, afirma a autora.
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PRÊMIO PARALÍMPICOS E 
ATLETA DA GALERA 2019

H O M E N A G E M

Dois nomes do atletismo foram escolhidos os Atletas 
do Ano no Prêmio Paralímpicos 2019. A paulista 
Beth Gomes e o paraibano Petrúcio Ferreira foram 
os premiados. 

Já a judoca Alana Maldonado foi eleita a “Atleta 
da Galera”, por meio de voto popular. Tudo isso aconteceu na 9ª 
edição do Prêmio Paralímpicos, que encerrou o calendário do CPB 
- Comitê Paralímpico Brasileiro no ano passado.

Durante a temporada de 2019, a paulista Beth Gomes conquis-
tou ouro no lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos 
de Lima, no Peru, e no Mundial de Atletismo, em Dubai, com recorde 
mundial de 16,89 m da prova na classe F52. “É muita gratidão estar 
aqui, dividindo esse prêmio tão sonhado por todos. Não é só meu, 
é de todos os atletas que aqui estão. Agradeço e oferto este troféu 
à minha treinadora, Rosiane Farias, que está comigo todos os dias. 
Gratidão a todos os treinadores, ao movimento paralímpico brasi-
leiro, a minha equipe, a minha associação de esclerose múltipla. 
Muito obrigada”, disse a santista de 54 anos, que era jogadora de 
vôlei em 1993, quando foi diagnosticada com esclerose múltipla. A 
paulista de Santos/SP demorou em aceitar a doença até conhecer 
o basquete em cadeira de rodas, quando iniciou no paradesporto.  

Já o velocista Petrúcio Ferreira de 23 anos, conquistou ouro nos 
100 m e nos 400 m, e a prata no revezamento 4 x100 m nos Jogos 
Parapan-Americano de Lima. E ouro nos 100 m e nos 400 m no 
Mundial de Atletismo, em Dubai. Na semifinal dos 100 m, bateu o 
recorde mundial e se tornou o atleta paralímpico mais rápido do 

mundo, com 10s42. Além de receber a honraria de melhor do ano, 
ele também foi agraciado com o troféu de melhor do atletismo para-
límpico brasileiro em 2019. Ele acumula agora 4 anos consecutivos 
de conquista deste prêmio. “Saio com esses dois lindos troféus, foi 
um ano excepcional para mim, com ótimos resultados, objetivos 
alcançados, então foi só alegria em 2019. O próximo capítulo será 
voltar aos treinos, focando em Tóquio 2020 e a meta é subir um 
pouco mais alto no pódio. Subir no palco dá mais nervoso do que 
estar no bloco de partida. É melhor estar lá, esperando o tiro e 
correr”, brinca o atleta, que sofreu um acidente com uma máquina 
de moer capim aos dois anos e amputou parte do braço esquerdo, 
abaixo do cotovelo. O paraibano de São José do Brejo Cruz/PB 
gostava de jogar futsal e sempre foi muito rápido. Sua velocidade 
chamou a atenção de um treinador. Desde 2013, Petrúcio compete 
no atletismo pela classe T47 (amputados de braço).

Com 34% dos votos, a judoca paulista Alana Maldonado foi 
eleita “Atleta da Galera”. A segunda colocada na votação foi à 
velocista paulista Verônica Hipólito (26 %), seguida pela nadadora 
pernambucana Carol Santiago (15 %), que foi coroada a melhor 
da sua modalidade. O recordista mundial dos 100 m T47, Petrúcio 
Ferreira, ficou em quarto na disputa com 14 % dos votos e superou 
o jogador de bocha paulista José Carlos Chagas (11 %). “Estou 
muito feliz, agradeço a todos que me apoiam, que torcem por 
mim, a todos os meus patrocinadores. Esta conquista não é só 
minha, é de todos. A responsabilidade só aumenta para Tóquio”, 
comemorou Alana. 
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Natural de Tupã, interior de São Paulo, Alana tem 24 anos, 
descobriu a doença de Stargardt, que causa perda da visão pro-
gressiva, ainda na adolescência. Ela já praticava judô desde os 
quatro anos, mas somente em 2014, quando começou a cursar 
Educação Física, ingressou no judô paralímpico. Em 2019, ela foi 
prata nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. 

O Prêmio Personalidade Paralímpica, que homenageia pessoas 
que contribuíram com o movimento na temporada, foi entregue 
pelo presidente do CPB, Mizael Conrado, ao governador de São 
Paulo, João Doria Jr., responsável pela renovação do Time São 
Paulo, parceria entre o CPB e a Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, cujos atletas conquis-
taram 87 medalhas em grandes competições internacionais este 
ano, como Mundiais e o Parapan. 

“Talvez seja um dos prêmios mais importantes que recebi até 
hoje. É o amor que constrói a igualdade daqueles que, independen-
temente das suas limitações, superam, conquistam, vivem, vibram 
e se tornam exemplos para todos nós. E também por aquilo que 
representam ao esporte brasileiro, na superação, na dedicação, 
na capacidade de empreender e conquistar vitórias”, comentou 
Doria, ao receber a honraria.

O atleta revelação de 2019 foi o nadador cego Wendell Belar-
mino. Neste ano, o brasiliense conquistou um ouro, uma prata e 
um bronze no Mundial de Londres e 4 ouros e 2 pratas nos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima. 

Pedrinho Almeida, treinador de Petrúcio Ferreira, recebeu o 
prêmio de melhor técnico de modalidades individuais. Já Fábio 
Vasconcelos, que comanda a Seleção Brasileira de futebol de 5, 
que foi campeã na Copa América e nos Jogos Parapan-Americanos 
de Lima, foi contemplado como melhor técnico de modalidades 
coletivas. 

O Prêmio Clube Caixa, destinado ao clube de destaque do 
ano, foi para a Associação Desportiva Indaiatubana - Associação 
Paraolímpica de Indaiatuba (ADI APIN), da cidade de Indaiatuba, 
interior de São Paulo. Por fim, o Prêmio Memória Paralímpica foi 
para o Clube dos Paraplégicos de São Paulo (CPSP), o primeiro 
clube do país a oferecer esporte gratuito para pessoas com defi-
ciências físicas.

Os ganhadores do Prêmio Paralímpicos 2019:
 

Melhor feminino - Beth Gomes
Melhor masculino - Petrúcio Ferreira
Atleta revelação - Wendell Belarmino 
Atleta da Galera - Alana Maldonado

Melhor técnico individual - Pedrinho Almeida
Melhor técnico coletivo - Fábio Vasconcelos

 
Atletismo - Petrúcio Ferreira

Basquete em CR – Vileide Almeida
Bocha – Maciel Santos

Canoagem – Luís Carlos Cardoso 
Ciclismo – Lauro Chaman

Esgrima em CR – Jovane Guissone
Esportes de Neve – Cristian Ribera
Futebol de 5 – Raimundo Nonato 

Futebol de 7 – Bira Magalhães
Goalball – Leomon Moreno

Halterofilismo – Mariana D’Andrea
Hipismo – Rodolpho Riskala

Judô – Meg Emmerich
Natação – Carol Santiago

Parabadminton – Vitor Tavares
Parataekwondo – Débora Menezes

Remo – Renê Pereira
Rúgbi em CR – Júlio Braz 

Tênis de Mesa – Paulo Salmin
Tênis em CR – Daniel Rodrigues

Tiro Esportivo – Alexandre Galgani
Tiro com arco – Jane Karla Gögel

Triatlo – Carlos Viana
Vôlei Sentado – Gilberto da Silva

 
Prêmio Personalidade Paralímpica - João Doria Jr.

Prêmio Aldo Miccolis - Grupo Globo
Prêmio Clube Caixa - ADI APIN

Prêmio Memória Paralímpica - CPSP
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ALERTA SOBRE COBRANÇA 
ILEGAL DE TAXAS DE ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA

O Estatuto da Pessoa com Defici-
ência – LBI - Lei Nº 13.146/2015 
– determina que as escolas par-
ticulares não possam cobrar 
valores a título de inclusão de 

alunos com deficiência.  
A legislação ressalta que: “está vedada às 

instituições privadas de qualquer nível e moda-
lidade de ensino de cobrança de valores adicio-
nais de qualquer natureza em suas mensalida-
des, anuidades e matrículas no cumprimento 
dessas determinações”. Além de ser ilegal, a 
cobrança destas taxas pode gerar uma indeni-
zação para a família. 

A pessoa com deficiência tem o direito de es-
tudar, seja na rede privada ou pública de ensino, 
sem nenhuma cobrança adicional de qualquer 
valor. A elevação do valor da mensalidade ainda 
é vedada pelo Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor – CDC, que fala sobre exigir do 
consumidor vantagem manifestamente exces-
siva, e Art. 51, sobre estabelecer obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou que 
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Caso o aluno, pais ou responsáveis sejam 
cobrados pela escola particular podem recorrer 
aos PROCONS a fim de registrar uma reclama-
ção no sentido do cancelamento da cobrança 

D I R E I T O

- ou devolução de eventuais valores já pagos.
A inserção de pessoas com deficiência no 

ensino regular e as adaptações necessárias de-
vem ser promovidas pela instituição de ensino, 
sem que nenhum ônus financeiro seja repassado 
às mensalidades, anuidade ou matrícula.

O PROCON de Santa Catarina emitiu uma 
nota técnica para alertar sobre a prática abusiva 
de escolas e creches particulares de cobrar um 
valor diferenciado nas mensalidades para pes-
soas com deficiência. O objetivo da medida é in-
formar e orientar os consumidores catarinenses.

Alguns estabelecimentos em SC e em ou-
tros estados brasileiros, ainda realizam esta 
prática sob a alegação de utilizar os valores 
para custos extras, tais como acompanhantes 
e adaptações de materiais didáticos. Porém, 
esses custos contrariam os dispositivos legais 
e não são aceitos pelo órgão estadual. “Como 
o termo já diz, práticas como estas são abu-
sivas e passíveis de punição. Orientamos aos 
consumidores que têm conhecimen-
to de condutas desta natureza 
que denunciem ao PROCON 
mais próximo ou ligue 151, 
para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis”, ressalta 
o diretor do órgão estadual 
de Santa Catarina, Tiago Silva.
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BRASIL SE PREPARA PARA  
OS JOGOS PARALÍMPICOS  
DE TÓQUIO 2020 !

E S P O R T E S

A cidade de Tóquio, no Japão, sediará a maior edição 
dos Jogos Paralímpicos de todos os tempos em 
termos de performances esportivas, que acontece 
entre 25 de agosto e 6 de setembro deste ano. 

A estimativa é de que a delegação brasileira seja 
composta por 415 pessoas entre atletas e comissão técnica. Até 
o momento, o Brasil já assegurou 117 vagas em 14 modalidades 
para o maior evento paradesportivo do mundo. 

Ao todo, serão 539 cerimônias de premiação em 22 modalidades 
que mobilizarão cerca de 4.400 atletas.

Em seu Planejamento Estratégico, o CPB - Comitê Paralímpico 
Brasileiro estabeleceu como meta manter-se entre as 10 principais 
potências do planeta nos Jogos Paralímpicos. O objetivo para Tó-
quio 2020 é participar com ao menos 18 modalidades e conquistar 
de 60 a 75 medalhas.

Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Brasil conquistou 72 me-
dalhas no total. Foram 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. O 
resultado, com o maior número de láureas já conquistadas pelo 
país em uma edição dos Jogos, deixou a delegação brasileira na 
8ª colocação no quadro geral de medalhas. 

O Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, receberá 
mais de 200 eventos de 17 modalidades em 2020.  “A infraestrutura 

que o CT Paralímpico oferece para a preparação 
dos atletas e equipes que disputarão os Jogos 

Paralímpicos é de extrema importância, uma 
vez que toda a nossa infraestrutura chega 
muito próximo do que eles encontrarão nos 
Jogos”, disse o diretor técnico do CPB, 

Alberto Martins.
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PREFEITURA DO RECIFE/PE 
INCORPORA NOVOS 
EQUIPAMENTOS DE PARA 
ESTUDANTES COM BAIXA VISÃO

Referência em Educa-
ção Inclusiva, a Prefei-
tura do Recife/PE, por 
meio da Secretaria de 
Educação, incorporou 

mais um equipamento de tecnologia 
assistiva para os alunos da Educação 
Especial. Desta vez, foram adquiridos 
27 unidades do Orcam My Eye 2.0, um 
equipamento que é acoplado a uma 
haste de óculos, retransmite a informa-
ção discretamente no ouvido do usuário 
e funciona no modo off-line. 

O valor do investimento foi de R$ 
500 mil. A rede de ensino possui um 
total de 13 alunos cegos, 124 com bai-
xa visão, 8 professores cegos ou com 
baixa visão, além de 10 servidores com 

o mesmo laudo. A rede de ensino é a primeira do Brasil a utilizar o equipamento com 
direcionamento pedagógico. O dispositivo dá maior autonomia aos deficientes visuais 
e fortalece o processo de letramento e ampliação do conhecimento. Foram adquiridos 
27 unidades do Orcam My Eye 2.0. 

“A Prefeitura do Recife inova mais uma vez em tecnologia inclusiva. Desta vez, nós 
estamos disponibilizando um dispositivo, que é acoplado ao óculos e vai beneficiar 
todos os professores com deficiência visual, bem como nossos alunos... É um recur-
so importante para a qualidade de ensino dos nossos alunos”, destacou Bernardo 
D´Almeida, secretário de Educação do Recife/PE.

A gerente de Educação Especial do Recife/PE, Adilza Gomes, explica que o equi-
pamento será utilizado pelos alunos e professores na sala de aula regular e no Atendi-
mento Especial Especializado (AEE) da rede de ensino. “Os professores e estudantes 
estão vivenciando experiências autônomas de leitura, que ampliarão as possibilidades 
do processo de ensino e aprendizagem, colocando mais uma vez a educação da 
cidade como pioneira no processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência 
e na valorização dos professores”, frisou a gestora, destacando que a aprendizagem 
será fortalecida em todas as áreas do conhecimento.

Gustavo Dantas, professor do Ensino Fundamental do Recife/PE, é cego e foi um 
dos beneficiados com essa nova tecnologia. “Essa iniciativa muda à forma como as 
crianças, adolescentes e profissionais terão acesso ao material impresso. O que não 
era acessível passa a fazer parte do nosso dia a dia. Tudo aquilo que não está acessível 
de alguma forma - outdoor, cartaz, cardápio, livro didático - agora se torna acessível 

C I D A D A N I A
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a nós. Quem nunca chegou ao restaurante e 
não teve acesso ao que estava no cardápio ? 

O equipamento é tão discreto que quem está na mesa ao lado, 
não imagina que estamos realizando um sonho. Hoje esse sonho 
é uma realidade. Recife faz a história, dando o passo inicial”, ce-
lebrou o professor.

“Esse equipamento vai ser ótimo porque vai melhorar a minha 
situação dentro da sala. Eu vou poder tirar as atividades do quadro 
sozinho sem precisar de um auxiliar do lado”, comemorou Caio 
Henrique, de 14 anos, com baixa visão e estudante do 8º ano da 
Escola Municipal Nilo Pereira, em Casa Amarela, assim que teve 
acesso a nova tecnologia.

Na prática, quando acionado, o aparelho detecta textos em por-
tuguês, inglês e espanhol, com possibilidade de escolher entre voz 
masculina e feminina; tem comandos para pausar, adiantar ou retro-
ceder a leitura. O equipamento consegue ainda identificar cores e 
tonalidades, reconhecer pessoas e gêneros, rostos, informar a data 
e hora com um simples gesto de girar o pulso, cédulas de dinheiro 

(reais e dólares) e identificar produtos pelo código de barras. Após o 
reconhecimento, retransmite a informação discretamente no ouvido 
do usuário, oferecendo uma maior independência às pessoas cegas e 
com baixa visão. “Cerca de 80% das atividades que realizamos no dia 
a dia estão relacionadas à leitura. O MyEye 2.0 é o que existe de mais 
moderno em tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência 
visual. Eles podem ir para bibliotecas ler os livros apesar da visão. É 
um complemento ao braile que dá uma grande autonomia”, afirmou 
André Santos, representante da Orcam no Nordeste.

Educação Inclusiva na capital pernambucana

A política de educação inclusiva é prioridade na atual gestão. A 
qualidade do ensino e o desenvolvimento dos alunos fez com que 
a rede de ensino do Recife/PE registrasse um aumento de 59,67 
% no número de estudantes da Educação Especial. A capital per-
nambucana é uma das únicas três capitais do país a contar com 
Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE). 

A Prefeitura também disponibiliza o Transporte Inclusivo aos 
estudantes com deficiência que têm grandes comprometimentos 
na locomoção, comunicação e interação social, matriculados nas 
unidades educacionais da Rede Municipal. No total são 25 veí-
culos (18 micro-ônibus e 7 vans), atendendo a 368 estudantes. 
Salienta-se, ainda, que, para garantir um atendimento adequado, 
os motoristas contratados para as vans e para os micro-ônibus 
recebem um treinamento específico para conduzir os veículos e 
auxiliar as crianças e adolescentes.
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L I Ç Ã O  D E  V I D A

SURFANDO PELA VIDA E ROMPENDO AS ONDAS !

Quem visitar a conhecida cidade litorânea paulista 
do Guarujá/SP pode se deparar pelas ruas ou no 
comércio com um camarada com uma cadeira 
motorizada, distribuindo um bom bate papo e 
falando sobre surf e a vida. 

Quando não está nas ruas ou nas areias, está dando lições de como 
vencer e superar os obstáculos da vida. Assim é o dia a dia de Octa-
viano Augusto de Campos Bueno, mais conhecido como Taiu Bueno. 

Apaixonado pelo mar – principalmente pelas ondas – ele vive 
rodeado pelos amigos. Casado com Diana Bueno há quase 10 anos 
é o pai das gêmeas Mariana e Isabela, com pouco mais de um ano.

Taiu foi um dos melhores “big riders”. Ele cravou o nome do 
Brasil no cenário do surf mundial. Aos 11 anos começou a surfar 
em uma prancha de isopor na praia de Pitangueiras, no Guarujá/SP. 

Aos 13 anos viajou pela primeira vez com o avô e demais fami-
liares para o Hawaii. Foram duas semanas surfando todos os dias. 
Teve a oportunidade de se envolver com outro esporte, o futebol. 
“Mas entre jogar bola e surfar, escolhi surfar. Foi paixão a primeira 
vista”, afirma Taiu.

Logo aos 20 anos de idade – já com alguns patrocínios, foi morar 
em Waikiki, no Hawaii. Foi lá que começou a competir profissio-
nalmente, e não parou mais. 

Em 1983 esteve entre os 10 melhores do mundo no “Pro Class 
Trials”, em Sunset Beach.  Venceu o Campeonato Brasileiro em 
1984 e o título da etapa paulista em Ubatuba/SP, em 1986.

Em 1990 – com bons patrocinadores, comenta que foi o auge 
de sua carreira. Em 1991 competiu pela décima vez consecutiva 
no Circuito Mundial. Enfrentou os mares mais agitados do mundo. 
Encarou as maiores e mais fortes ondas já vistas. Com poucos 
equipamentos, surfar naquela época era significado de muita co-
ragem e ousadia.  

Mas foi no dia 1º de novembro de 1991, aos 28 anos, que Taiu 
sofreu um grave acidente que mudou radicalmente sua vida. No 
período em que estava em sua melhor forma, para relaxar – junto 
com um grupo de amigos surfistas – depois de participar de um 
importante torneio, não foi feliz ao pegar uma onda mal comple-
tada na praia de Paúba, litoral norte de SP. Taiu fraturou a quarta e 
quinta vértebra cervical e teve um trauma na medula espinhal. Seu 

quadro foi de paralisia motora permanente 
do ombro para baixo. Ele ficou tetraplégico.

Após 45 dias hospitalizado, voltou para a 
casa dos pais. Seu quarto parecia um leito de 
UTI. Foi um período de grandes dificuldades. 
“Sempre contei e conto com o apoio dos 
meus familiares. Antes e depois do acidente 
sempre estiveram ao meu lado, dando todo 
apoio, assim como com os bons e verda-
deiros amigos. Mas o choque no começo foi 
muito grande. No primeiro ano pensava que 

TAIU BUENO
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SURFANDO PELA VIDA E ROMPENDO AS ONDAS !

iria me recuperar e voltar a andar. 
Ia passando o tempo e nada acon-
tecia. Mas imaginava que deixaria 
a cadeira de rodas. Dependia dos 
outros para tudo. Era muito difícil. 
Até acostumar com tudo isso foi 
ruim. Ver os amigos surfando, co-
mendo sozinho era difícil. Foi um 
começo muito longo”, diz Taiu. 
Mas com menos de dois meses 
em casa, trocou o quarto pela sala. 
Lembra que em dias de muito calor 
ia para o jardim e lá se refrescava 
com uma chuveirada. “Tive que me adaptar a uma vida totalmen-
te diferente. E assim passei há enfrentar meus dias. Não adianta 
ficar reclamando, chorando ou questionando a vida. Tem coisas 
que acontecem por que tinham que acontecer. Eu posso escolher 
passar o resto da minha vida sofrendo ou viver da melhor forma 
possível. Aprendi que em vez de reclamar, devemos agir. Devemos 
sim, é tentar fazer sempre o melhor possível... devemos fazer o 
bem, pois sempre tem alguém pior do que a gente, precisando 
da nossa ajuda, mesmo que sejam em palavras que confortem os 
sentimentos. Podemos sim, independente da nossa situação, aju-
dar as pessoas, os animais, a natureza e o planeta. Cada um pode 
fazer a sua parte se quiser. E eu quero fazer a minha”, afirma Taiu.

Mas 20 anos após o acidente na praia de Paúba, em 2010, a 
comunidade do surf voltou a ser surpreendida por Taiu. Durante 
todo esse tempo ele viajou pelo mundo e percebeu que poderia – 
com bastante apoio – voltar para as ondas ! 

Ele voltou ao mundo do surf e ao mar. Um grupo de amigos e 
colaboradores conseguiu confeccionar uma prancha de SUP, que 
é adaptada com um assento montado, com quase 5 metros. São 
três pessoas na mesma prancha. Taiu sentiu novamente a emoção 
de deslizar sobre as ondas. “Voltei a sentir a vida pulsando. Desde 
então, a prancha foi reformada e melhorada e as sessões de surf se 
tornaram novamente parte de minha rotina. Conto sempre com uma 
equipe de amigos para viver essa emoção. Faz 10 anos que ganhei 
a nova prancha. Não surfo com muita frequência, mas saber que 
posso pegar uma onda a qualquer momento é maravilhoso. Voltar a 
surfar me deixou muito emocionado. Isso me ajudou a me converter 
totalmente para Jesus. Desde 2010 até hoje sou uma pessoa – assim 
como meus familiares – servimos ao Senhor Jesus”, diz Taiu. 

Para quem pensa que o surfista Taiu Bueno só vive de pegar 
ondas está muito enganado. São inúmeros projetos e todos com 
muita disposição de compartilhar com outras pessoas com defi-
ciência. Ele supera obstáculos e mostra as pessoas ao seu redor, 
uma enorme força de superação. 

Taiu é presidente do SMF - Surfistas Marchando para Frente. 
Fala com entusiasmo do “Projeto Surf Para Todos”, que pode ser 
conhecido pelas redes sociais, através do  Facebook e Instagran. 
Qualquer pessoa pode fazer contato com Taiu e agendar para co-
nhecer o mar e enfrentar as ondas no Guarujá/SP. Com um grupo 

de colaboradores ele vai para a 
praia, monta uma barraca e passa 
um longo período ao lado de quem 
está visitando “sua praia”. 

“Quero que as pessoas conhe-
çam o mar, assim como eu pude 
conhecer. Esse projeto é muito ba-
cana. Espero poder oferecer esses 
momentos para as Pessoas Com 
Deficiência. A ideia é que o projeto 
possa ser ampliado, mas isso vem 
com o tempo”, afirma o surfista. 

Taiu possui duas obras que 
contam sua trajetória. Em 1999 lançou: “Alma 
Guerreira”, pela editora CLR Balieiro. E em 2015, 
lançou: “Taiu – Na onda do Espírito”. 

Em 2019 foi protagonista de um programa 
de TV com 7 episódios exibido pelo Canal Off: 
“Contos do Surfe”. Em cada um deles Taiu con-
versou com uma personalidade do surfe. E 
ainda tem um documentário que conta tudo 
sobre sua vida: “Desafiando o Impossível”. 
Esse é um novo projeto para as telas que está 
por vir. No momento, em busca de parceiros 
e patrocinadores.  

Sempre ligado ao surf e aos esportes radicais, continua sua 
carreira como locutor, escritor, comentarista e forte presença nos 
eventos de surf. Também ministra palestras de Motivação nas 
Empresas. Faz um trabalho de incentivo aos estudantes dos 8º 
e 9º anos no Guarujá/SP. “Mostro aos adolescentes que mesmo 
com as dificuldades que passei, tenho força para trabalhar e levar 
a vida em frente”, conta.

As experiências vividas por Taiu desde quando sofreu o aci-
dente fez com que ele percebesse que poderia ajudar de forma 
mais efetiva o segmento PcD. Em 2012 disputou uma vaga à 
Câmara Municipal de São Paulo, obteve 3.700 votos. Em 2014, 
para Deputado Federal, obteve outros 3 mil votos. “Para mim, o 
esporte é uma ferramenta de inclusão social e tem o poder de 
educar, melhorar e transformar as pessoas, e eu, como surfista, 
tenho a minha ligação e interesse nas competições e na cultura 
surf-arte, música, filmes e a indústria esportiva. Eu vivo hoje tam-
bém o mundo das pessoas com deficiência como cadeirante há 
mais de 20 anos, conheço quais são os problemas da deficiência, 
da acessibilidade das cidades, transporte, saúde e nas oportuni-
dades. Mas não sei se me envolveria novamente num processo 
eleitoral”, afirma Taiu. Fala, com tristeza, de algumas decepções 
que viu no mundo político. 

No início de 2020, Taiu novamente levantou a causa da PcD em 
nível nacional. Em um almoço com o Presidente da República Jair 
Bolsonaro, falou das dificuldades enfrentadas desde seu acidente. 
“Foi muito bom esse encontro e confirmou a minha admiração por 
ele após conhecê-lo pessoalmente. Comentei sobre o quanto é 



imoral taxar cadeira de rodas 
e peças - tecnologia que o 
Brasil não tem - como controle 
de queixo e cadeira com respi-
rador. A taxa de importação é 
de 100 %. Por isso vejo tantos 
cadeirantes cabisbaixos sendo 
empurrados. Mostrei o quanto 
é injusto a taxação sobre os 
produtos que são necessários 
para as PcD”, conta.

Já o Presidente escreveu 
nas redes sociais que: “almo-
cei com uma lenda do nosso 

surfe, Taiu Bueno (um incrível exemplo de superação). 
Falou-me sobre a taxação, 100 %, da cadeira de rodas 
com respirador e controle de queixo. Temos muito a 
fazer pelo Brasil ”, comentou Bolsonaro.

Taiu se reinventa. Sua vida já passou por várias revira-
voltas. Mas foi aos 55 anos, que encarou a “onda” mais 
emocionante. Em agosto de 2018, em plena véspera do 
Dia dos Pais, nasceram as suas filhas gêmeas: Mariana e 
Isabela. Com pouco mais de um aninho, o surfista coruja 
fala das filhas e da esposa Diana Bueno. “Minha esposa 
está sempre ao meu lado. Conto muito com ela. É minha 
grande parceira. Minha família é meu foco ! Faço tudo 
por e para elas ! Enquanto as meninas dormem, a casa 
fica vazia. Fico esperando elas acordarem para fazer 
festa. Agora estou dropando uma onda grande com as 
filhinhas. É a maior onda da vida, né ?”, afirma o surfista.

Ouvir e compartilhar as histórias e a vontade de viver 
de Taiu Bueno faz com que haja necessária uma refle-
xão sobre o dia a dia de cada um. A força que possui é 
algo sensacional. E ainda mais quando tudo o que fala, 
sempre vem no sentido de esticar suas mãos para que 
outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que 
ele teve: tirar do mar e das ondas a vontade infinita de 
viver e superar os obstáculos. 

Para conhecer o projeto “Surf para Todos”, aces-
se no Facebook: sociedademaisforte. Ou por email:  
ocbueno@hotmail.com 

RASCUNHO ?

Gente do bem ! Com este “ensinamento” de Mario Quin-
tana, considerado o “poeta das coisas simples”, estou 
chegando para abrir mais um ano da “Espaço Aberto” 
aqui na Revista Reação. 

“Não faças da tua vida um rascunho.
Poderás não ter tempo de passá-la a limpo.”
Mario Quintana

Nesta primeira coluna “Espaço Aberto” de 2020, desejo destacar 
que eu mesmo - Alex Garcia - estou completando 10 anos de colunismo 
nesta querida Revista Reação. 

Exatamente isso ! O tempo passa muito rápido e pensando nisso 
lembrei do extraordinário Mario Quintana. 

Acredito fielmente que 10 anos de colunismo já é um tempo interes-
sante para tornar sólida minha presença entre vocês a cada dois meses. 

Logicamente não vou esquecer de recordar da minha primeira coluna 
aqui nesta revista, que foi publicada no ano de 2010. 

No dia 30 de abril de 2010, para ser mais exato, 
na Revista Reação de número 73, escrevi o artigo 
com o título: “Eu me Nego”. 

Foi com esta reflexão que a coluna “Espaço 
Aberto” nasceu. 

“Eu me Nego”, já foi exaustivamente lida e com-
partilhada no Brasil e exterior. 

“Eu me Nego” se tornou emblemática. 
Tenho a “Eu me Nego” publicada no site da 

Agapasm: www.agapasm.com.br  em português, 
espanhol e inglês. 

Vou apontar aqui os links e vocês podem buscar na internet:  

Em português: www.agapasm.com.br/artigo013.asp  
Em espanhol: www.agapasm.com.br/espanol_11.asp 
Em inglês: www.agapasm.com.br/english_11.asp  

Eu, Alex Garcia, jamais fiz de minha vida um rascunho. Tive e ainda 
tenho medo de perder o rascunho e assim a história se apagar. Espero, 
com as Graças de Deus, seguir assim, e aqui com vocês, poder seguir 
de maneira sólida, por muitos e muitos anos ! 

Saudações e até a próxima ! 

E S PA Ç O  A B E R T OP O R  A L E X  G A R C I A

Alex Garcia
é Pessoa Surdocega, com hidrocefalia e 
doença rara.
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A U T I S M O P O R  A N D R E A  B U S S A D E

LEI ROMEO MION: CARTEIRA 
NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 
DO ESPECTRO AUTISTA

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, no dia 8 de 
janeiro último, a lei que institui a Carteira de Iden-
tificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, de expedição gratuita. 

O Projeto de Lei (PL) Nº 2.573/2019, que criou 
a carteira, foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 11 de de-
zembro do ano passado. A proposta foi apresentada pela deputada 
federal Rejane Dias (PT-PI) e alterou dispositivos da Lei Nº 12.764, 
de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Autismo. A Lei Romeo Mion - Car-
teira Nacional de Identificação do Espectro Autista. É assim que 
vai ser chamado o PL Nº 2.573, após a sanção pelo Presidente. 
Romeo Mion é autista e filho do apresentador de TV Marcos Mion, 
militante da causa do autismo. 

A carteira já havia sido implantada nos municípios e estados, 
agora, será a nível nacional. 

O que a carteira significa ?

A identificação é prioridade da pessoa com TEA no acesso e 
atendimento aos serviços públicos e privados, em especial, nas 
áreas da saúde, educação e assistência social.

A expedição da carteira é GRATUITA e válida em todo território 
nacional.

 Estabelece atendimento prioritário às pessoas com defici-
ência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, 
lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos — que poderão 

utilizar a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização 
do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade 
devida às pessoas com o diagnóstico.

Ela também obriga os cinemas a reservar uma sessão mensal 
destinada a pessoas com transtorno do espectro autista, de-
vendo a sala de exibição oferecer os recursos de acessibilidade 
necessários.

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista visa a garantia de atenção integral, pronto aten-
dimento e prioridade no acesso e atendimento aos serviços 
públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação 
e assistência social.

A carteira será expedida pelos órgãos responsáveis pela execu-
ção da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno 
do espectro autista dos estados, Distrito Federal e municípios, 
mediante requerimento, acompanhado e relatório médico, com 
indicação do código da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). 

Vamos procurar nossos direitos e fazer valer !

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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S AÚ D EL A N Ç A M E N T O

ESTUDOS APONTAM QUE 
100% DAS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES EM PRAIAS, 
PISCINAS E CACHOEIRAS SE 
TORNARAM TETRAPLÉGICAS

A BORBOLETINHA DA 
PERNINHA COR DE ROSA

Segundo levantamento pela instituição paulista 
Rede Lucy Montoro, em 2019, aponta que 100 % 
dos pacientes vítimas de acidentes causados por 
mergulho em praias, piscinas, rios e cachoeiras 
atendidos nas unidades da capital paulista so-

freram lesão medular com o comprometimento do movimento 
de todos os membros (tetraplegia). 

O balanço apontou ainda que 90 % das vítimas são homens 
e 70 % envolve pacientes com até 40 anos.

De acordo com o médico fisiatra da Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro, André Sugawara, a falta de cautela e o consu-
mo de álcool estão entre as principais causas. “Os banhistas 
devem tomar cuidado ao mergulhar em águas desconhecidas 
e no caso de cachoeiras, não mergulhar em águas com menos 
que o dobro da altura”, afirma o profissional.

Sugawara alerta ainda para que os usuários não entrem na 
água ou mergulhem embriagados, não participem ou permitam 
brincadeira quando estiver nadando ou mergulhando e ao 
mergulhar, sempre que possível estendam os braços ao lado 
da cabeça para protegê-la. 

“Evitar saltar de lugares muito altos e saltos ornamentais 
também ajudam a prevenir acidentes”, complementa o fisiatra. 
“Fique atento ao perceber que a pessoa que deu o mergulho 
está inconsciente, se afogando sem defesa, ou se ela está 
consciente e é capaz de falar, mas sente mal estar, pressão 
baixa e incapacidade de mexer braços e pernas para sair da 
água”, completa Sugawara.

Esse é um problema recorrente em todo o Brasil. Principal-
mente em épocas de férias e festas, final de ano e Carnaval, as 
pessoas estão mais sujeitas a ficarem expostas a situações de 
perigo em represas, rios, cachoeiras e até mesmo em piscinas. 
É preciso ficar atentos aos cuidados mínimos de segurança. As 
crianças também precisam ser alertadas sobre esses perigos 
ao mergulhar. Segurança e prudência são as regras principais 
em locais de risco.

No último dia 28 de janeiro, na cidade de Am-
paro/SP, aconteceu a festa de lançamento do 
livro “Mari – a borboletinha da perninha cor de 
rosa”, escrito pela psicóloga Cristiane Lenzi 
Beira, inspirada na história de vida de Mario-

zane Machado da Silva (Mari).
Mari nasceu no Maranhão e desde criança tem uma his-

tória de vida marcada pela coragem, força e transformação, 
superando adversidades e levando esperança por onde passa. 

Sempre com seu sorriso marcante e sua prótese cor de rosa 
na perna esquerda, que perdeu em um acidente automobilístico 
ainda bem jovem, hoje milita a favor das pessoas com defici-
ência e contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Mari 
também palestra por todo o Brasil em empresas, congressos, 
seminários e onde a chamarem. Sua mensagem de mulher 
guerreira inspira pessoas, transforma vidas e deixa um legado 
de paz. Em parceria com o professor Alexandre Silva, comanda 
o projeto “Nocauteando o Preconceito”.

Além de amigos e autoridades da cidade e toda região, o 
lançamento do livro contou com uma sessão de autógrafos 
da autora Cristiane e da personagem Mari. O Sistema Reação 
(Revista Reação, TV Reação e redes sociais) esteve presente 
na festa com o diretor e editor Rodrigo Rosso, amigo e incenti-
vador do casal Mari e Alexandre neste belo trabalho. Parabéns 
a todos os envolvidos no livro e sucesso ! 
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ACESSIBILIDADE PARA TODOS !

N ão só as pessoas com deficiência, 
mas também os idosos, gestan-
tes, cidadãos com alta e baixa 
estaturas, obesos, indivíduos 
que não dominam o idioma local 

(estrangeiros) e até mesmo os acidentados (com 
alguma deficiência temporária), vem conquistando 
cada vez mais seu espaço na sociedade, seja no 
trabalho, no lazer; enfim em todos os lugares em 
que eles precisam ir e vir.

Diariamente, as áreas urbanas e seus equi-
pamentos vêm sendo, ainda que de uma forma 
tímida, adaptados para atender a esses públicos. 
Hoje em dia, também percebemos que diferentes 
objetos como: aparelhos eletroeletrônicos, auto-
móveis, ônibus, banheiros, calçadas, carteiras 
escolares, espaços em lanchonetes, teatros e 
cinemas, possuem algum sistema de adaptação 
para que estas pessoas possam utilizá-lo.

Esta forma de ver e construir o que nos rodeia 
é conhecida como “Design Universal” ou “De-
sign para Todos”, ou seja, produtos, serviços, 
ambientes, tecnologias e interfaces que possam 
ser utilizadas por um maior número de pessoas, 
independentemente de suas capacidades físico-
-motoras, idade ou habilidades. Enfim, o Design 
Universal deve ser pensado para todos e ao mes-
mo tempo, para qualquer indivíduo.

O termo foi criado nos Estados Unidos, na 
década de 70 e por um Arquiteto cadeirante cha-
mado Ronald Mace. 

Na época, ele desenvolveu esta forma de agir 
e pensar para descrever o conceito de criação 
de espaços e ambientes onde não só a estética 
como também a usabilidade dos mesmos deve 
ser oferecida a todos, independentemente de sua 
idade, habilidade ou status social. 

Ronald Mace foi um defensor da causa das 
pessoas com deficiência e a criação do termo 
“Design Universal” o consagrou como primeiro 
indivíduo a pensar no mundo com processos de 
acessibilidade nunca vistos até então. Afinal, o 
“Design Universal” é a essência de todo projeto 
de acessibilidade e possibilita a estruturação de 
soluções de inclusão mais eficientes.

Desenvolver um projeto acessível, no campo 
do “Design Universal”, em sua organização sugere 
uma mudança estrutural no pensar e os profissio-
nais envolvidos precisam de obedecer a 7 (sete) 
princípios básicos, que foram criados por Mace 
e norteiam o desenvolvimento de um produto ou 
serviço, sendo eles: uso equitativo, uso flexível, 
uso simples e intuitivo, informação perceptível, 
tolerância ao erro, baixo esforço físico e por último 
pensar no tamanho e espaço para aproximação 
e uso.                                                                                                                                  

D E S E N H O  U N I V E R S A L POR RODOLFO SONNEWEND
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Vale também ressaltar que, hoje em dia, este processo 
originalmente criado por arquitetos, designers e engenhei-
ros, está sendo adaptado por diversas organizações para 
ser pensado também de forma multidisciplinar, em um 
vasto leque de outras áreas como:  tecnologia, marketing, 
comunicação, direito, educação e muitas outras. 

Agora, vamos entender, de forma prática, os 7 (sete) 
passos que devem ser observados no processo do “Design 
Universal”:   

                                                                       
Uso equitativo

O design deve ter seu uso (utilidade) para todos os 
clientes, em especial aqueles com as mãos ocupadas e 
as pessoas com habilidades diversas. O design também 
deve fornecer os mesmos instrumentos de utilização, evitar 
segregar os usuários, promover igualdade segurança e pro-
teção. Exemplo: portas automáticas nos estabelecimentos 
comerciais, que podem ser utilizadas por qualquer tipo 
de consumidor que adentrar ou sair do estabelecimento.

Uso flexível

O design deve conter em si uma ampla gama de pos-
sibilidade e habilidades individuais, tudo de acordo com 
suas preferências. Oferecendo oportunidade de escolha 
nos seus métodos de utilização, possibilitando o uso para 
pessoas destras ou canhotas, permitindo o máximo de 
exploração do produto, além de oferecer a capacidades 
de adaptação frente aos mais diversos usuários. Exemplo: 
tesouras com área de manipulação removível e adaptável 
para pessoas destras ou canhotas, que proporcionam o 
uso com as duas mãos; permitindo que o usuário possa 
alterná-las durante as suas tarefas.

Uso simples e intuitivo

Utilização de cores e símbolos universais e altamen-
te conhecidos para que os usuários possam facilmente 
reconhecer a informação na manipulação dos controles 
disponíveis. Neste caso, a utilização do produto deve ser 
de fácil entendimento, independente da experiência, co-
nhecimento, competência de linguagem ou nível de con-
centração do usuário. Exemplo: botões de emergência 
em caso de incêndio instalado nas empresas, meios de 
transporte e comércio. 

Informação perceptível

O produto deve ser desenvolvido com diferentes modos 
para apresentação redundante na sua comunicação com 
o usuário, expressando todas as informações necessárias 

Rodolfo Sonnewend
é jornalista (MTb 19.047), profissional 
de marketing, publicidade e 
comunicação. Atualmente exerce a função 
de CEO na Design Universal, uma agência 
de comunicação especializada em ações 
de acessibilidade. Também é presidente 
do Instituto Humanus para pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida 
Site: www.institutohumanus.org.br

de forma efetiva, independente das condições ambientais 
ou habilidades sensoriais do usuário. Exemplo: ranhuras 
do teclado de um aparelho celular, que revela onde estão 
as funções mais utilizadas, sem que o usuário tenha que 
necessariamente visualizar as teclas.

Tolerância a erros

O desenvolvimento do design deve minimizar riscos 
originados a partir das consequências diversas de uso 
acidental e não intencional. Para tanto, o produto deve 
fornecer avisos do alto risco, promover uma operação à 
prova de erros e minimizar riscos de acidentes durante o 
uso. Exemplo: pistola de pregos com trava de segurança 
que impossibilita a operação sem que o usuário puxe a 
trava de segurança e esteja preparado para o uso. Equi-
pamento de serrar mármore com proteção de disco e trava 
de segurança durante a operação.

Baixo esforço físico

O produto pode ser utilizado de forma eficiente e con-
fortável, com o mínimo de fadiga física: racionalizando a 
força necessária para sua operação. Exemplo: maçaneta 
flexível com sua área de contato no formato alongado em L, 
que não requer que o usuário precise segurá-la totalmente 
para ser aberta, podendo também ser aberta até com a 
mão fechada, cotovelo, enfim sempre com o mínimo de 
esforço físico. 

Tamanho e espaço para aproximação e uso

Deve-se oferecer espaço e tamanho apropriados para 
aproximação, alcance, manipulação e uso independente-
mente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do 
usuário; esteja ele sentado ou em pé. Exemplo: portas 
largas nas catracas das estações de metrô que possam 
acomodar cadeirantes, obesos, bem como trabalhadores 
com pacotes ou bagagem.

Sob esta nova ótica, sem dúvida, as organizações que 
adotarem o processo do “Design Universal” em seus pro-
dutos e serviços vão se destacar frente às outras porque 
vão atrair um número maior de consumidores satisfeitos 
com suas soluções inclusivas. 
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QUANDO A INVISIBILIDADE 
SOCIAL GRITA AOS SEUS OUVIDOS

FAZ ALGUM TEMPO QUE PERCEBO NITIDAMENTE COMO ALGUMAS 
PESSOAS SÃO COMPLETAMENTE INVISÍVEIS PARA A SOCIEDADE

Falar de invisibilidade social pode, inicialmente, soar 
muito estranho aos nossos ouvidos, entretanto o ce-
nário em que se encontram alguns cidadãos, deno-
minados pela sociedade como inferiores pelo fato 
de terem uma deficiência, seja ela física, mental ou 

intelectual, ou até mesmo por exercerem determinada profissão é 
algo preocupante e que deve ser debatido, afinal a invisibilidade é 
usada no sentido pejorativo. Esses indivíduos não são vistos pela 
sociedade e assim são ignorados, como se vestissem uma capa 
invisível. A invisibilidade social é claramente uma forma de exclu-
são social e muitas vezes pouco falada pela mídia convencional. 
Ou, quando falada, sempre vêm com uma carga assistencialista 
colocando estes cidadãos como vítimas e não como protagonistas 
de suas vidas.

A meu ver, um dos fatores que leva a invisibilidade social é o 
preconceito, além daquele velho conceito de que o que não con-
diz com o estereótipo exigido por uma sociedade cada vez mais 
medíocre de empatia subjuga o próximo o adjetivando como feio 
e inoportuno. Aquilo que não é bem visto, se torna desagradável. 

Entretanto, não podemos esquecer que muitas vezes, um 
pessoa com deficiência, por falta de oportunidades sejam elas 
mercadológicas a falta de acessos arquitetônicos, acaba não se 
expondo nas ruas das grandes metrópoles, gerando a sensação 
de inexistentes enquanto, somente no Brasil, somos quase 46 
milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que nos leva 
a questionar aonde estão estas pessoas. É triste observar que o 
fato invisibilidade social pode tornar uma pessoa com deficiência 
ser rotulada como inferior e invisível. 

Mas isto não acontece somente conosco. Conosco, porque 
me encaixo neste nicho dos invisíveis, afinal sou uma mulher 
tetraplégica a 27 anos por conta de um acidente automobilístico 
que batalha por igualdade de oportunidades, mas por também 
constatar que a invisibilidade social abrange muito mais que pes-
soas com deficiência, criando cidadãos invisíveis quando estes 
possuem um nível aquisitivo e intelectual mais baixo ou mesmo 
por exercerem profissões consideradas degradantes como lixeiros, 
garis, dentre tantas outras.

Diante disso e de tanto observar o quão é injusto e infelizmente 
recorrente sermos colocados como invisíveis, idealizei um pro-
grama no Youtube chamado “Vidas em Cenas”, que tem como 

proposta dar visibilidade a pessoas que dedicam a causas sociais 
importantes, muitas vezes invisíveis a sociedade, levando infor-
mação e conhecimento, promovendo o engajamento do cidadão 
com um único objetivo que é resgatar lado melhor do ser humano 
multiplicando o bem. Quebrando estereótipos, o “Vidas em Cenas” 
é um programa de entrevistas que procura gerar mais empatia, mais 
solidariedade, mais respeito e amor ao próximo. E, claro, para quem 
mais precisa ! “Vidas em Cenas” nada mais é que tornar vítimas da 
invisibilidade social protagonistas de suas histórias. 

A R T I G O P O R  A D R I A N A  B U Z E L I N

Adriana Buzelin
é ativista social, apresentadora do 
“Vidas em Cenas” e criadora da revista 
digital “Tendência Inclusiva”.
www.youtube.com/c/VidasemCenas
www.tendenciainclusiva.com.br
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L E G I S L A Ç Ã O

DECRETO ENTRA EM VIGOR E 
OBRIGA ACESSIBILIDADE
COMO ITENS OBRIGATÓRIOS 
EM NOVOS APARTAMENTOS

A ARTISTA PLÁSTICA LALA 
MARTINS DE ITABORAÍ/RJ

O Artigo 58 da LBI – Lei Brasileira de Inclusão prevê 
que as edificações de uso privado multifamiliar de-
vem acatar as normas de acessibilidade na forma 
regulamentar, incluindo áreas de uso comum. A 
partir disso, foi editado o Decreto Nº 9.451/2018, 

regulamentando o referido Artigo 58. O Decreto dispõe sobre os 
preceitos de acessibilidade relativos ao projeto e à construção, que 
devem ser atendidos pela edificação de uso privado multifamiliar 
e entrou em vigor em 27 de janeiro de 2020.

O decreto não abrange edificações que façam parte de progra-
mas habitacionais públicos ou mantidos por recursos públicos. 
Além disso, não fazem parte da área de abrangência da legislação 
os hotéis, as pousadas e estruturas semelhantes.

Com isso as construtoras e incorporadoras serão obrigadas a 
construir apartamentos que possam ser adaptados às pessoas 
com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

A norma faz parte da nova Lei de Inclusão. Os projetos deverão 
considerar, por exemplo, largura de portas e corredores, desníveis 
e altura de janelas. 

Para especialistas a nova regulamentação vai beneficiar toda a 
população e não só pessoas com deficiência. 

Os proprietários poderão solicitar as adaptações antes mesmo 
de o prédio ficar pronto. Ainda determina o decreto que a previsão 
deve ser feita no ato da compra na planta já com as alterações 
necessárias. Nesse caso o comprador deve fazer um requerimento 
escrito à construtora indicando as adequações necessárias. 

A nova Lei de Inclusão também prevê áreas externas acessíveis 
e 2 % das vagas de garagens reservadas para pessoas com de-
ficiência ou mobilidade reduzida. As construtoras estão proibidas 
de cobrar valores adicionais pelos serviços.

Já não era sem tempo. Agora resta ficarmos atentos ao cum-
primento dessa lei por parte das construtoras e cobrar os nossos 
direitos de forma consciente.

Olá, amigos ! Falei com a 
atriz e mãe Sonia Barbo-
sa da Silva, nascida em 
Niterói/RJ, e sua filha 
Laryssa da Silva Martins, 

de nome artístico Lala Martins, nascida 
em Itaboraí, também no Estado do Rio 
de Janeiro.

Elas moram em Itaboraí/RJ e Larys-
sa, que é cega, cadeirante e autista, 
mesmo com suas limitações sempre foi 
uma criança feliz, sorridente e adorava ouvir músicas. 

Quando completou 10 anos, sua mãe, já cansada de procurar um 
lugar voltado para crianças com deficiências onde ela pudesse ser 
incluída e estimulada, decidiu arregaçar as mangas e fundar com 
a cara e a coragem o ESPAÇO CULTURAL LARYSSA MARTINS, 
onde crianças como ela passavam algumas horas fazendo arte-
-terapia, sob a orientação das terapeutas Tânia Marcia da Costa, 
Denair Moretti e Valdete Vieira. Também começaram a estimular 
a Laryssa com as tintas e ela se tornou uma artista, pintando em 
papel e tela o abstrato. 

Laryssa, agora com 28 anos, já participou de muitos eventos e 
desde 2015 vem expondo praticamente durante todo o ano, via-
jando com os trabalhos. Já expôs no Rio de Janeiro, em cidades 
como Niterói/RJ, Rio Bonito/RJ, em São Paulo, São Sebastião/SP, 
Aparecida/SP, Guarulhos/SP, São Caetano do Sul/SP, e outras, a 
última exposição foi em Portugal, na cidade de Caldas da Rainha. 
As fotos dos eventos são de Valéria Sebrean.

Na família, Sonia tem vários primos com deficiência e também 
alguns amigos, e desabafa: “– É uma raridade existir projetos de 
inclusão, fala-se muito e faz-se pouco, na verdade a inclusão no 
Brasil ainda está bem deficiente.”

O filho mais novo, João Gabriel, também é ator e canta Rap. O 
sonho de Sonia é ver o trabalho da filha sendo reconhecido e, que 
em todas as partes do mundo, pessoas com deficiência tenham 
oportunidades iguais e sejam tratadas com respeito e dignidade.

Parabéns à mãe e à filha pelo talento, garra e exemplo de vida !
Visitem o site: www.brincardeaprender.webnode.pt

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

Celise Melo (Celelê)
é cantora, compositora, 
musicoterapeuta, atriz, educadora, 
escritora e é sucesso de público e 
crítica há 27 anos no Brasil e exterior. 
Tem Programa de TV e de  
Rádio Arte e Inclusão !  
www.celeleeamigos.com.br
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DECISÃO COMPARTILHADA: 
UM DIREITO !

Em 2010, quando eu estava quase completando 21 
anos, fomos transferir a isenção do rodízio de veículo 
para o carro atual e ouvimos a seguinte frase de um 
funcionário da CET – Companhia de Engenharia de 
Tráfego da cidade de São Paulo/SP: “Vocês têm que 

entrar com processo de interdição para requerer a tutela dela, senão 
da próxima vez não vamos aceitar mais”.

Assim, fomos informados de que meus pais não poderiam assi-
nar mais como meus responsáveis. Tínhamos então que entrar com 
um processo para requerer a tutela, mediante a minha interdição.

E quais seriam os efeitos da interdição ? Um deles iria perder o direi-
to a voto e, quem sabe, nem teria direito ao meu diploma de jornalista.

E quem estava prestes a solicitar esse impedimento ? Eles, 
meus pais, que tanto lutam para garantir meus direitos, que tanto 
investem em meu potencial, que tanto buscam mostrar a minha 
capacidade. Eles estariam agora pedindo que eu fosse considerada 
uma pessoa incapaz perante a lei.

Consultamos outras pessoas e optamos por fazer uma procu-
ração na qual eu dava poderes pré-determinados à minha irmã e 
à minha mãe. O escrivão do cartório, após me conhecer e “ouvir” 
de mim que eu estava de pleno acordo, assinou o documento.

Anos depois, várias dessas questões, com as quais nos de-
frontávamos, foram tratadas pela Lei Nº 13.146 de 6/07/2015, a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida 
como Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O artigo 84 da referida Lei, declara o reconhecimento igual 

perante a lei, assegurando à pessoa com deficiência: “o direito 
ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições 
com as demais pessoas”.

O artigo 116 do estatuto introduziu um novo modelo alternativo 
ao da curatela, que é o da “tomada de decisão apoiada”: “no qual 
a pessoa com deficiência elege pelo menos 02 (duas) pessoas 
idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre 
atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações 
necessários para que possa exercer sua capacidade”.

E, assim, no ano passado, elegi minha mãe, meu pai e minha irmã 
como meus apoiadores, encontrando um caminho para que meus 
direitos continuassem a ser garantidos. Na audiência, conversei 
com o juiz por meio da minha prancha de comunicação com os sím-
bolos Bliss. E ele disse que foi a primeira vez no município de São 
Bernardo do Campo/SP que a medida foi aplicada corretamente.

Ufa ! Ainda bem que as lutas não são em vão !

M A I S  E F I C I E N T E P O R  S A M A R A  D E L  M O N T E

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

C R Ô N I C AP O R  G E R A L D O  N U N E S

Sou da geração da epidemia de poliomielite que vitimou 
milhares de crianças no Brasil durante a década de 
1950. Não existem números oficiais a respeito porque 
na época não foram feitas estatísticas, mas estudos 
do Grupo de Síndrome Pós-Pólio da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP comprovam que houve de fato 
uma epidemia dessa doença mais conhecida como paralisia- in-
fantil. As campanhas governamentais de vacinação começaram 
no Brasil somente após metade da década de 1960.

Como em todos os casos que envolvem doenças neurológi-
cas, o processo de recuperação é demorado e para isso quase 
sempre são necessárias cirurgias e sessões de fisioterapia para a 
diminuição das dores, até se chegar a um diagnóstico definitivo 
dos médicos sobre o modelo de locomoção, por órteses e mule-
tas, coletes ou cadeiras de rodas. Na poliomielite uma sequela é 
diferente da outra, cada caso é um caso.

Definido o tratamento se inicia o processo de reabilitação onde 
a pessoa aprende as maneiras de se locomover. Antigamente não 
havia políticas de adaptação dos ambientes para o acesso de pes-
soas com deficiências e nem era comum se reclamar das barreiras 
arquitetônicas. Os profissionais de saúde, nos orientavam a buscar 
soluções entre nós mesmos tendo como base o princípio da adap-
tabilidade. “Não espere que construam um prédio sem escadas ou 
que todas as calçadas tenham as guias rebaixadas, você mesmo 
terá que encontrar um jeito de superar os obstáculos”. Assim, para 
todos os portadores de sequelas da pólio, se adaptar às condições 
do cotidiano sempre foi o grande desafio. Se perguntarem histórias 
para qualquer um de nós sobre fatos inusitados para a superação 
de barreiras, haverá inúmeras histórias a serem contadas, algumas 
engraçadas e com final feliz, outras nem tanto.

Por isso, apesar do mundo ter se modernizado, o princípio da 
adaptabilidade ainda segue sendo utilizado. Um exemplo recente 
é o caso do maestro João Carlos Martins, que ganhou de presente 
um par de luvas eletrônicas desenvolvidas pelo designer, Ubiratã 
Costa, a partir de peças produzidas por uma impressora 3D. Elas 
devolveram ao maestro, a esperança de um dia voltar a fazer aquilo 
que mais ama, tocar piano. Claro que para isso será necessária 
uma longa caminhada, ou seja, um novo desafio a ser superado 
porque, como sabemos, nada se consegue da noite para o dia.

A rotina do maestro, golpeado na cabeça durante um assalto 
na Bulgária que lhe trouxe sequelas neurológicas parecidas com 
as da pólio, consistia em acordar à 5h30, ler os jornais, comer dois 
ovos fritos e memorizar partituras, uma vez que já não estava sendo 
mais possível folhear as páginas durante as regências musicais. 

De cabeça o maestro decorou cerca de 15 mil partituras, exem-
plo de que o princípio da adaptabilidade segue válido em nossos 
dias e que não podemos ficar esperando que outras pessoas 
façam as coisas por nós. Temos que nos mexer para conseguir o 
que queremos. Nas próximas edições trarei outros exemplos que 
falam da importância do princípio da adaptabilidade em nossos 
dias para a superação de desafios.

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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MCDONALD’S TEM MAIS DE 
1.500 PCD EM TODO O BRASIL !

I N I C I AT I VA

Em 2019, em ho-
menagem ao Dia 
Internacional da 
Pessoa com Defi-
ciência, data come-

morada todo dia 3 de dezembro, 
o McDonald’s operou três de 
seus restaurantes 100 % com 
funcionários com deficiências.  
O funcionamento ocorreu em  
Barueri/SP, no Rio de Janeiro/RJ e 
em Belo Horizonte/MG.

Durante todo o ano passado, 
segundo a empresa, foram contratadas cerca de 500 pessoas 
com deficiência. Atualmente são mais de 1,5 mil funcionários com 
deficiências em todo o Brasil, com diversos graus de deficiência 
física e intelectual. O McDonald’s tem mais de 1.000 restaurantes 
em todo o nosso País.

Para Rozália Del Gáudio, Diretora de Comunica-
ção Corporativa da Divisão Brasil da Arcos Dora-

dos: “o McDonald’s sempre manteve um progra-
ma ativo de incentivo à contratação de pessoas 
com deficiência, mesmo antes da Lei de Inclusão 
Social ser aprovada em 2004. Isso porque faz 

parte do seu DNA buscar a diversidade e oferecer 
oportunidades iguais a todos. Hoje trabalhamos com 

mais de 100 organizações com as quais realizamos, não apenas 

contratações, mas também sen-
sibilizações e treinamentos a fim 
de ampliar as oportunidades para 
pessoas com deficiência trabalha-
rem conosco. A empresa entende 
que dar oportunidade às pessoas 
com deficiência torna o ambiente 
de trabalho mais rico”, garante a 
executiva.

Todos os funcionários recém-
-contratados, incluindo colabo-
radores PcD, passam por treina-
mento para iniciar o trabalho no 

McDonald’s. Hoje, a companhia investe R$ 40 milhões em capa-
citação pessoal no Brasil. E além do treinamento em restaurante, 
a empresa conta com mais de 100 organizações parceiras que 
auxiliam em ações que garantam uma melhor capacitação das PcD.

“A Arcos Dorados – razão social da empresa no Brasil - tem uma 
estratégia de RH voltada à diversidade e inclusão, pois entende que 
dar oportunidade a todos torna o ambiente de trabalho mais rico 
e contribui para maior conexão entre os nossos públicos. No caso 
de PcD, atualmente, contamos com uma equipe de funcionários 
qualificados e dedicados à captação, contratação e acompa-
nhamento dos colaboradores para os nossos restaurantes. Essa 
equipe tem um papel fundamental para garantir que as pessoas 
possam se desenvolver dentro do seu melhor potencial”, afirma 
Rozália Del Gáudio.



Em 1999 o McDonald’s fazia em Campinas – interior 
de São Paulo –  a primeira contratação de um funcio-
nário com Síndrome de Down. O País vivia na época o 
começo de uma transformação que alteraria o destino 
de Victor Azevedo Andreucci, da sua família, da Fun-
dação Síndrome de Down e de todos os funcionários e 
responsáveis que trabalhariam com ele durante os 20 
anos de empresa.

O restaurante McDonald’s, em Barão Geraldo, na 
Grande Campinas/SP, não poderia ter feito de forma dife-
rente: no dia 22 de agosto de 2019, preparou uma emo-
cionante festa surpresa para o “Vitão”, como é chamado 
com carinho pelos colegas, que arrancou lágrimas e sus-
piros dele e de todos que participaram da comemoração. 
Victor tem hoje 41 anos e é um funcionário exemplar, 
sempre bem humorado e que surpreende diariamente a 
todos com suas tiradas de singular inteligência. Quando 
completou 5 anos de empresa, foi questionado se estava 
feliz pelo aniversário de McDonald’s. Na época, respon-
deu que estava sim, afinal de contas, estava mais perto 
de se aposentar. É com essa sinceridade nas palavras 
e com esse olhar cheio de amor, que ele conquistou os 
clientes e amigos do trabalho.

Victor – Potencial sem limites !
Desde o início, o principal objetivo de sua admissão 

foi proporcionar uma experiência que permitisse ao 
Victor sentir-se bem, além de poder desenvolver suas 
capacidades de trabalho e interação social com dife-
rentes públicos. Missão cumprida aos 20 anos de casa. 
O McDonald’s não foi somente a porta de entrada no 
mercado de trabalho, mas tornou-se a grande paixão 
de Victor, um menino na época, mas que nunca perdeu 
o espírito jovem. “Acreditamos que temos sido bem 
sucedidos, pois o Victor se mostra uma pessoa feliz. 
Essa felicidade é compartilhada pela família, pelos 
colegas de trabalho e pelos clientes que são 
surpreendidos pela sua educação e cortesia”, 
conta José Saltini, franqueado do McDonald’s 
e responsável pela contratação do Victor.

Victor tem formação de 2ª grau completo, foi 
Campeão Brasileiro de Natação em sua categoria 
por vários anos e comunica-se muito bem, o que lhe 
rendeu ao longo da vida inúmeras oportunidades de 
participar de reportagens, entrevistas, eventos e cam-
panhas. Ele foi personagem também da Campanha da 
Fraternidade de 2006 e participou como coadjuvante 
do filme Colegas, em 2011.
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NOVOS
SEMINOVOSe

P O N T O  D E  V I S TA P O R  S U E LY C A R VA L H O  D E  S Á  YA N E Z
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Pessoas vêm, pessoas vão... A atual geração se torna 
antiga e uma outra chega no lugar, designando-se 
nova para ser futuramente antiga e assim seguem 
os ciclos... Pergunta: o que temos realizado para 
que todo o conhecimento, estratégias, informações 

que adquirimos não se percam e possam ser transmitidos para a 
atual geração e, consequentemente, para a próxima ?

Sabemos (e como sabemos !) que tudo o que conquistamos 
até hoje foi com esforço, fruto de estudos, vivências, experiências 
e dedicação. Trabalhamos arduamente (e continuamos) para que 
a área da Reabilitação (e outras também interligadas) tivessem 
avanços. Foram muitas pedras quebradas, re-quebradas, ações, 
manifestações, muitos inconformismos, muitas barreiras sendo 
transpostas, muitas dificuldades, muitas situações ainda por 
conquistar, mas também muitas vitórias e conquistas já tivemos. 
Bom pararmos um pouco para refletir, lembrarmos e relembrarmos 
de onde partimos e onde estamos.

Um momento pessoal

Sempre tenho o anseio de repartir, compartilhar conhecimentos 
devido a tudo o que passei. Dificilmente relato aqui coisas parti-
culares desde que comecei a escrever nessa coluna tão preciosa, 
mas creio ser importante citar uma pequena parte do que já vivi.  

Terminei a Universidade e logo em seguida comecei a trabalhar 
na área de reabilitação de pessoas com deficiência visual. Passei 
em uma entrevista em primeiro lugar e o que mais me favoreceu 
foi eu saber o Braille. Recém formada, sem experiência, entrei 
em uma instituição para ocupar a vaga de uma profissional que 
estava de mudança para outro país. Essa mudança era no dia 
seguinte. Estremeci. 

Tive poucas horas de conversa com ela. Foi o suficiente para 
eu entender a dinâmica básica do setor de Terapia Ocupacional 
do local e, principalmente, o quanto existiam coisas novas para 
mim e que eu teria que descobrir e aprender por si só... e só.

Na época não haviam tantos recursos como temos hoje. Redes 
sociais estavam em formação e não havia como me comunicar 
com a profissional que, segundo meu emocional, estava me 
abandonando. As literaturas eram basicamente estrangeiras e 
poucos profissionais nessa área. 

Enfim, foram mãos à obra. Foram desafios diários com supe-
rações a cada dia, a cada ano. 

Hoje, depois de tanto tempo, sei que foi importante cada eta-
pa do aprendizado. Sei também que em algumas situações eu 
poderia ter sido poupada se tivesse algum apoio na época. Por 
isso, tenho a necessidade de transmitir toda a informação possível 
para que nada se perca de tudo o que aprendi e ainda aprendo a 
cada dia. Valorizo o compartilhamento. Não economizo relatos. 
Não retenho o conhecimento, pois o foco nunca foi nem será o 
“eu”, mas a população atendida, o motivo pelo qual fui estudar. 

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.

“Mas dividir vai passar tudo o que você ‘ralou’ para saber ?”, 
já questionaram.

     Sim. E com esses “sims” também já fui “usada” para depois 
ser descartada,  mas nem por isso paralisei porque havia um 
trabalho maior a ser realizado. Não considero que o que tenho é 
“meu”, pois sem o outro o “meu” não tem valor algum. É então 
“nosso”. Quando digo “outro”, refiro-me a cada pessoa com 
deficiência visual atendida.

A nova geração está chegando (já chegou) sem conhecer todas 
as coisas e por vezes desconhecem até o que conhecemos como 
‘básico’. As técnicas usadas na Reabilitação são importantes, 
muitas estão registradas nas literaturas, mas as práticas com 
pessoas, que são diferentes, sentem diferentes, passam por 
situações e têm características que não estão em livros. Essas 
são vivências e experiências que são essenciais para a formação 
dos que estão chegando.

Não precisamos ter medo de perder espaço. Há espaço para 
todos. Os novos podem nos assustar, mas sempre serão “flechas” 
que alcançarão mais além, mais pra frente do que nós, mais lon-
ge.  É preciso transferir o conhecimento já alcançado. É preciso 
também constatar que os novos também têm descoberto novas 
coisas e isso é evolução do conhecimento, é maravilhoso. 

As pessoas, os “seminovos” como eu (risos), devem se alegrar 
com isso para que com as experiências já vividas tenham base 
para outras novas. 

Que os novos retenham de nós tudo o que for bom e avancem 
para o melhor... e que sejam melhores !

Sem os novos não fará sentido o que conquistamos e tudo 
pode se perder na história ou, pior, no esquecimento.

De tudo o que conhecerem, farão uma edição revista e corrigi-
da, revista e atualizada, contextualizada... e seremos parte disso.

Esse não é um texto de despedida, apesar de não poucas 
vezes ter pensado em desistir de atuar na profissão. Porém, os 
incentivos foram muito maiores que o cansaço físico e mental. 

Valeu a pena ? Não apenas valeu como ainda continua valendo.
Que venham os novos (calouros), para que sejam depois de 

um tempo os seminovos, competentes, melhores para os seus 
futuros calouros e, assim crescerem e amadurecerem juntos em 
prol do foco: as pessoas que atendemos !

“Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com 
os muitos conselheiros há bom êxito. ” (Provérbios)
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ITI - INSTITUTO TECNOLÓGICO 
INOVAÇÃO: INOVANDO TECNOLOGIAS 
PARA UM MUNDO MELHOR !

E D U C A Ç Ã O

Localizado no bairro do Jardins, em São 
Paulo/SP - na região da Avenida Pau-
lista - o ITI - Instituto Tecnológico de 
Inovação foi criado em 2005, inicial-
mente com a denominação Instituto 

Impacta, a partir da empresa União Educacional 
Impacta, com a missão de pesquisar e desenvolver 
soluções inovadoras, abrangentes, competitivas e 
de impacto à sociedade, levando à inclusão social 
e digital por meio de formação e capacitação de pessoas, com ou 
sem deficiência, na área de tecnologia, visando torná-las cidadãs 
com efetiva participação na vida social.

Em 2010 recebeu a certificação da ONU por ações que apoiaram 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Já em 2011 recebeu 
o prêmio “Imre Simon” por projetos de geração de emprego no 
setor de Tecnologia da Informação. 

A partir de 2014 expandiu sua ação para novos projetos sociais 
voltados a capacitação e atendimento à população em situação 
de vulnerabilidade social. E em 2017 alterou a razão social para 
ITI - Instituto Tecnológico Inovação.

Os projetos do instituto tem como público-alvo: jovens, mulheres 
e idosos com ou sem deficiência. Para manter seus programas 
alinhados a tendências internacionais na área de capacitação e 
inclusão digital de jovens com e sem deficiência ou em situação de 

vulnerabilidade social, tornou-se membro da The 
Trust for the Americas, uma organização interna-
cional sem fins lucrativos membro da OEA - Orga-
nização dos Estados Americanos. Por meio desta 
sólida parceria implantou o Centro Poeta - Pro-
grama de Oportunidades Econômicas através da 
Tecnologia nas Américas, disponibilizando cursos 
que priorizam a formação em TICs (Tecnologia de 
Informação e Comunicação) e empreendedorismo.

A relação de parceiros do ITI da iniciativa privada inclui empre-
sas de grande parte como: IBM, ESPM, Yakult, Danone, Microsoft 
e Cisco e, na esfera pública, possui parceria com a Prefeitura 
do Município de São Paulo e de Osasco/SP. Nos últimos 3 anos 
atendeu 5.039 pessoas, sendo 755 com deficiência.

Tendo a tecnologia como um de seus pilares, é 
dirigido por Marcelo Pascios, diretor-presidente 
do instituto e presidente da Associação das Em-
presas Brasileiras de Tecnologia da Informação 
(Assespro-SP).

A equipe é formada por técnicos de informática, 
analistas de negócios e sistemas, desenvolvedores: 
Java, Delphi e ASP.NET, web designers, PHP, VB.Net e suporte 
técnico, todos capacitados e hábeis em suas funções, prontos 
para oferecer soluções simples, eficientes e assertivas.
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A área social é conduzida por 
Sonia Alakaki, gestora do Pro-
grama de Inclusão Social do ITI e 
Conceição Monteiro, consultora 

do Programa de Inclusão Social 
do ITI, dispõe de especialistas das 

áreas de psicologia, pedagogia e serviço 
social para o atendimento interdisciplinar 
do público-alvo da organização por meio 
do desenvolvimento e gestão de projetos 
voltados à capacitação e inclusão.

Uma das principais tarefas do ITI é im-
plementar uma política de inclusão social 
das pessoas com deficiência. Desta ma-
neira, oferece serviços com o objetivo de 
incentivar a mentalidade das empresas de 
que é necessário um quadro de colabora-
dores contemplando a diversidade, seja 
ele por cor, gênero, etnia, origem ou defi-
ciência. Para isto, o Instituto trabalha para 
eliminar barreiras técnicas, físicas, psicoló-
gicas e de comunicação, promovendo, as-
sim, as condições adequadas para garantir 
sua inserção real e virtual no ambiente do 
contratante.

O ITI articula, juntamente com as empre-
sas contratantes, o que é necessário para 
esta mudança de mentalidade e propõe 
serviços para a elaboração do Programa 
de Inclusão, norteados pela Lei Brasilei-
ra de Inclusão – Nº 13.146/2015. Entre os 
serviços oferecidos estão: Mapeamento de 

RH, Capacitação de RH, Palestras de Sensibilização, Atração e 
seleção, Capacitação, Acompanhamento e Análise Ocupacional.

O ITI recebe o cadastro de currículos para vagas de Aprendiz e 
PcDs, analisa e encaminha às empresas conforme a demanda de 
vagas, locais apropriados, respeitando as funções e deficiências 
indicadas.

Educação inclusiva: a educação do futuro
passa pela tecnologia

O Instituto tem como propósito o alinhamento das expertises 
em educação e tecnologia para o desenvolvimento de várias ini-
ciativas. Entre elas, destacamos a Formação de Professores de 
ensino médio e fundamental de escolas públicas, voltada para a 
capacitação em educação especial e inclusiva na modalidade EAD, 
além de o projeto GIBI, que tem como objetivo atrair a atenção dos 
alunos sobre temas relacionados à diversidade, bullying escolar, 
acessibilidade e inclusão.

O portfólio de projetos da organização é constituído de capacita-
ções voltadas à diversidade e inclusão alinhadas às competências 
profissionais do século XXI.

Um dos destaques é o projeto Robotikação, apoiado pelo Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), que atualmen-
te está na etapa de captação de recursos junto a empresas que 
investem em projetos incentivados.

O Robotikação tem por objetivo contribuir para o acesso de 
adolescentes à tecnologia e inovação necessários às profissões 
do futuro, diminuindo assim a lacuna de conhecimento entre ado-
lescentes da escola pública e os da escola privada tornando as 
oportunidades de acesso ao trabalho mais equitativas. O projeto 
visa qualificar 384 adolescentes com e sem deficiência para a inclu-
são digital e fortalecimento de habilidades do profissional do século 
XXI e posteriormente conectá-los com recursos que viabilizem o 
acesso a oportunidades econômicas, entre elas os programas 
Jovem Aprendiz e Inclusão Profissional. O projeto disponibiliza 
transporte para os alunos que necessitarem de acessibilidade para 
chegar ao local onde o projeto será realizado.

Marcelo Pascios revela que, além dos projetos mencionados, 
já está em fase de execução mais dois projetos, tendo a tecno-
logia como base de aprendizagem. “Esses projetos nascem com 
o objetivo de estimular fortemente os conhecimentos sobre pro-
gramação desplugada e puglada e o pensamento computacional 
com atividades mão na massa, são eles: o Projeto Bora Inovar e 
Hora Código. O primeiro voltado a adolescentes e jovens da escola 
pública - com e sem deficiência - utilizando a metodologia STEM. 
O segundo voltado à capacitação de professores da rede pública 
que serão preparados e convocados a multiplicar o conhecimento 
sobre programação para 9.000 alunos”.

Na Biblioteca Municipal Affonso Taunay, localizada na Moo-
ca – bairro tradicional da capital paulista – o ITI faz a gestão do 
Digilab. “Trata-se de um projeto voltado a inclusão digital e social 
do cidadão. Realizado em um espaço livre, colaborativo e que 

Marcelo Pascios e Cid Torquato  
Secretario Municipal da Pessoa com 

Deficiência de São Paulo



Luciano Ferreira da Silva: 
21 anos, tem deficiência in-
telectual. Ele utiliza o espaço 
para jogar e acessar a inter-
net e as redes sociais. Tam-
bém já participou de alguns 
cursos e palestras oferecidas 
no Digilab.

 

Thiago Borges: 22 anos, 
tem deficiência intelectual. 
Utiliza o espaço para aces-
sar as redes sociais, assistir 
filmes, novelas e para ouvir e 
também para baixar. Já par-
ticipou também de algumas 
palestras no espaço, mas o 
que gosta mesmo de fazer é 
acessar as redes sociais.

Dois rapazes com deficiência intelectual
são frequentadores assíduos do espaço !

incentiva o compartilhamento do trabalho 
do conhecimento, valorizando a cocriação 
e a criatividade, além do desenvolvimento 
humano, econômico e social”, explica Sonia 
Alakaki. 

Neste espaço, por meio da metodolo-
gia desenvolvida pelo ITI, os alunos têm 
acesso a equipamentos de última geração 
e internet, além de terem à disposição 
cursos de formação profissional, pes-
quisas na web, confecção e impressão 
de currículos e documentos, palestras e 
workshops. Há também oferta de tecnolo-
gia assistiva para pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida.
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ACESSO À LOJA É DE EXTREMA 
RELEVÂNCIA PARA PCD !

A C E S S I B I L I D A D E

A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 
em parceria com a Toluna, realizou um estudo sobre 
os hábitos de compra da população que possui al-
gum tipo de deficiência. Foram analisados os fatores 
que levam esse público a consumir, os aspectos 

que mais prezam em suas compras, as principais barreiras que 
os impedem de ter uma experiência de compra “muito boa”, e a 
presença do varejo digital no cotidiano da população.

O estudo entrevistou 892 consumidores em todo o País, e teve 
como objetivo quantificar aspectos relacionados aos hábitos de 
compra da população, com especial interesse na comparação 
entre lojas físicas e online. Dos respondentes, 76 % são familiares 
ou amigos, responsáveis por auxiliar pessoas com deficiências 
em suas compras. Dentre as deficiências pesquisadas: 44 % são 
deficiências das funções motoras inferiores, 24 % pessoas com 
deficiências visuais, 20 % deficiência auditiva e 12 % deficiências 
de funções motoras superiores.

Para esse consumidor, comprar online já é uma realidade:  

37 % são consumidores que compram mensalmente, e 23 % quin-
zenalmente. O consumo por meio de smartphones (46 %) está em 
um patamar próximo a computadores (50 %) e tablets (4 %). “Pelo 
tamanho que esta parcela da população representa, é importante o 
varejo entender cada vez mais esse consumidor e bus-
car soluções para o público PcD. É preciso investir 
na experiência de compra, consequentemente em 
treinamento dos funcionários, e principalmente na 
acessibilidade das lojas”, afirma Eduardo Terra, 
presidente da SBVC.

O estudo revelou que o consumo relacionado 
a itens básicos é feito com mais frequência: 61 % 
dos entrevistados costumam ir semanalmente a redes de su-
permercados e 37 % afirmam consumir mensalmente em drogarias 
e farmácias. E 29 % do público costuma ir mensalmente a shop-
pings centers em busca de itens ocasionais de compra, e 21 % 
afirmam frequentar eventualmente esse canal. 

“Supermercados, drogarias e farmácias são utilizados como 
canais de reposição de itens básicos, de forma concomitante e às 
vezes concorrente. A conveniência é um aspecto muito relevante 
na decisão de compra do público”, afirma o presidente da SBVC.

De modo geral, os consumidores afirmam que a experiência de 
compra oferecida pelo varejo é bastante positiva: 72 % dos frequen-
tadores de supermercados e 73 % dos que vão a shopping-centers 
apreciam a experiência (somando as avaliações “Muito boa” e 
“Boa”). Farmácias e Drogarias oferecem a “melhor experiência” a 
esse consumidor: 74 % sentem que sua jornada de compra nesse 
tipo de loja é positiva.

Dificuldade de acesso à loja, corredores estreitos, escadas e 
degraus, altura das gôndolas e dos caixas são aspectos que atrapa-
lham a experiência de compra, pois dificultam o deslocamento pelo 
ponto de venda e a finalização bem-sucedida da compra. “Apesar 
de o consumidor citar a acessibilidade das lojas como ponto nega-
tivo, ainda assim, esses consumidores avaliam às lojas de maneira 
positiva, dando nota 7,5 ao atendimento”, ressalta Eduardo Terra.

 A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) é uma 
organização sem fins lucrativos, aberta, multissetorial e com atu-
ação complementar às demais entidades de classe do varejo.  
A entidade tem como objetivo defender os interesses do segmento 
e promover ações sociais. A SBVC é sustentada por quatro pila-
res fundamentais: Conteúdo, Relacionamento, Responsabilidade 
Social e Apoio Técnico.

ESTUDO REVELA QUE 89 % DOS CONSUMIDORES AFIRMAM QUE O ACESSO 
À LOJA É DE EXTREMA RELEVÂNCIA EM SUA DECISÃO DE ESCOLHA
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PESQUISA REVELA QUE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
PROMOVE AUTONOMIA DE CRIANÇAS E 
JOVENS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

E S T U D O S

Uma pesquisa realizada pelo 
CEPI - Centro de Ensino, 
Pesquisa e Inovação do 
Instituto Jô Clemente - an-
tiga APAE de São Paulo, 

revela que crianças e adolescentes que 
frequentam as salas de aula comuns apre-
sentam ganhos consideráveis em aspectos 
como identidade, autonomia, comunicação, 
linguagem, expressão, relacionamento in-
terpessoal e aprendizagem. 

“Esses alunos demonstram e expres-
sam seus desejos e maior interesse pe-
las atividades propostas, mostrando-se 
questionadores em alguns momentos das 
aulas. Em relação à independência, eles 
são capazes de se locomover pelas de-
pendências das escolas, dirigindo-se ao 
banheiro, bebedouro, refeitório, servindo-se 
e alimentando-se adequadamente nos 
horários de recreio. No que diz respeito à 
comunicação e expressão, a maioria conse-
gue transmitir suas ideias e se fazer enten-
der por meio de gestos ou imagens, mesmo 

quando ainda não há comunicação 
oral”, conta Roseli Olher, super-

visora do Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE) do 
Instituto Jô Clemente.

A pesquisa contemplou ain-
da a análise do desenvolvimento 

de crianças e adolescentes matricu-
lados em escolas especiais. “Nesses ca-
sos, o desenvolvimento não é o mesmo, 
infelizmente. Foram identificados poucos 
avanços quanto à autonomia, aprendiza-
gem e comportamento social. Os alunos 
permaneceram com atitudes infantilizadas, 
comportamentos inadequados, dificulda-
des para enfrentar e resolver conflitos, vo-
cabulário restrito e fora de contexto quan-
do solicitados para exporem suas ideias e 
se fazerem entender perante os colegas e 

adultos, demonstrando pouco interesse e 
iniciativa frente às propostas apresentadas. 
Em relação à autonomia e independência, 
ainda necessitavam de um profissional para 
acompanhá-los pelas dependências da es-
cola”, comenta Roseli.

Com o cenário apresentado no estudo, 
o Instituto Jô Clemente está reforçando seu 
posicionamento a favor da inclusão de alu-
nos com deficiência na escola comum, jun-
to aos demais estudantes sem deficiência. 
Em novembro de 2019, representantes da 
Organização participaram de audiência pú-
blica no Congresso Nacional para defender 
a educação inclusiva e se manifestar contra 
a proposta do Governo Federal de alterar 
a Política Nacional de Educação Especial e 
criar centros de referência para a educação 
de crianças e adolescentes com algum tipo 
de deficiência.

Para Roseli, a proposta representa um 
retrocesso, uma vez que a Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI) garante o acesso de todas as 
pessoas com deficiência à educação regular 
comum. “Essa alteração pode ampliar a 
exclusão, a segregação. É importante que 
crianças e adolescentes com deficiência se-
jam incluídos na sociedade e tudo começa 
na infância, na idade escolar. Para quem tem 
algum atraso no desenvolvimento neurop-
sicomotor ou uma deficiência intelectual, 
essa importância é ainda maior, porque sa-
bemos que a socialização é fundamental no 
desenvolvimento, na aprendizagem e na 
conquista de autonomia”, diz. 

“O que esse estudo que apresentamos 
mostra é que a educação inclusiva traz ga-
nhos para os alunos com e sem deficiência. 
Quando falamos em deficiência intelectual, 
que é o foco de atuação do Instituto Jô Cle-
mente, esses ganhos são relevantes porque 
são nesses casos que ainda encontramos 
as maiores barreiras sociais”, completa.



61REVISTA REAÇÃO

QUAIS DOCUMENTOS UMA ORGANIZAÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS DEVE ENVIAR PARA A SUA CONTABILIDADE ?

Em nossas andanças pelo País nos depara-
mos com estes questionamentos. O que 
enviar ? E Porquê ? Desta forma, ima-
ginamos montar um roteiro explicativo. 

Mensalmente as organizações tem 
gastos, recebimentos e praticam ações, inclusive vo-
luntariado. Então, a cada mês teremos um conjunto de 
informações que deverá ser gerida e registrada pela 
contabilidade, para compor os relatórios internos da 
organização, bem como, para os relatórios governa-
mentais.

Vamos entender os tipos de documentos:

1) CONTRATUAIS:
Contratos, aditivos, termos de colaboração, acordo 

de cooperação, planos de trabalho, 
entre outros. São materiais que vão 
instruir os técnicos sobre os rumos 
do trabalho que está sendo desen-
volvido pela organização. Tipo de 
trabalho – prazos – condições – va-
lores – quantidade de trabalhadores 
ou voluntários etc.

2) VOLUNTARIADO: 
Relatório do voluntariado, lista 

de valoração dos trabalhos e das 
doações, atividades desenvolvidas, 
reembolsos efetuados e gastos ocor-

T E R C E I R O  S E T O R P O R  R I C A R D O  B E R A G U A S

ridos. Todo trabalho voluntário deve ser reconhecido 
e valorado para que a organização consiga expressar 
sua vocação. Relatar o que foi recebido em doação e o 
que foi doado a terceiros, bem como os atendimentos 
gratuitos realizados.

3) FINANCEIRO: 
Extrato bancário, extrato das aplicações financeiras, 

relação dos cheques utilizados ou dos pagamentos 
efetuados, identificando os comprovantes com os paga-
mentos. A contabilidade vai reproduzir as informações 
contidas no extrato bancário e no de aplicação financei-
ra. O relatório que acompanha toda essa movimentação 
é essencial para que o técnico consiga compreender o 
que foi feito e registrar de forma correta.

O que vale e o que não vale

Notas fiscais eletrônicas de Serviços, cupom fiscal, 
Nota fiscal – DANFE, todos estes tem validade. Orça-
mento, Recibo, Pedido, Vale, Papeleta, entre outros: 
não são aceitos pela legislação brasileira como com-
provantes válidos para contabilizar.

Como resolver quando o prestador de serviços 
NÃO tem nota ?

Tradicionalmente sugerimos o pagamento por meio 
de RPA – Recibo de Profissional Autônomo, porém 
dependendo da atividade, podemos sugerir o uso da 
Nota Fiscal de MEI. 

A associação promove sua ação social e orienta o 
profissional a constituir um Cadastro de Microempre-
endedor Individual – MEI. Este por sua vez passa a ter 
nota fiscal sem o custo tributário, resolvendo assim os 
dois lados do problema.

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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M O D A  E  B E L E Z A

COMO DEFINIR UM PADRÃO DE BELEZA EM UM 
MUNDO COMPOSTO PELA DIVERSIDADE ESTÉTICA

S e tem um tema que gera polêmica e boas 
manifestações feministas, são as tentativas 
infinitas de padronizar a beleza corporal. Afinal, 
o que é padrão de beleza ?

Essa é uma opção racional de responder à 
questão. A beleza virou produto e, como tal, tem a neces-
sidade de gerar consumo diariamente para sobrevivência.

Quem trabalha nesse setor acha que tem o direito de ditar 
as regras, como um conjunto de características físicas que 
define o que é belo ou não.

O que de fato precisa ser questionado:
- Quem, de fato, define esse padrão conhece a diversi-

dade ?
- Por que essa definição, por um pequeno grupo da so-

ciedade, é válida para considerar uma pessoa feia ou bonita 
para a maioria ?  

Vale a pena ressaltar que rótulos foram feitos para pro-
dutos e não para pessoas, assim como o gosto pessoal que 
não se discute.

Uma forma simples e bem rápida de responder os ques-
tionamentos acima é que o padrão de beleza é definido 
pela mudança cultural da evolução humana e a indústria da 
beleza: produtos cosméticos, procedimentos estéticos e o 
mundo conhecido como fashion/moda.

Moda está diretamente ligada com a beleza, pois a roupa 
tem um papel importante nesse setor. A marca que vestimos 
é status para muitos e acaba sendo a ditadora de regras, 
tendência e comportamento.

O que devemos ter consciência é que existem vários tipos 
de corpos e as variedades de beleza que mostram que cada 
pessoa é única, o que acaba afirmando que não é regra que 
TODOS sejam iguais.

As diferenças que fazem ser pessoas belas, aqui caem 
como uma luva o emprego do termo pessoas “especiais”, 
sedo com ou sem deficiência. Cada um precisa saber valo-
rizar a sua beleza natural.

A mídia entra nesse contexto como a grande vilã, uma vez 
que o tema beleza acaba ganhando destaque com o sucesso 
de pessoas públicas ou celebridades que estão em maior 
evidência. Celebridades transformam a própria imagem em 
ferramentas de trabalho para o seu sustento em um mundo 
totalmente capitalista.

Uma outra opção em responder aos questionamentos 
apontados é o ponto de vista que o cirurgião plástico Dr. 
Ivo Pitanguy costumava dizer que nunca soube definir o 

que é conceito de beleza, mas sempre que a encontrou soube 
reconhecer.

Procedimentos estéticos devem ser feitos por questões pes-
soais e jamais por imposição de terceiros. Autoestima, autoa-
ceitação e amor próprio em primeiro lugar.

Somos um país miscigenado, por isso não existe UM ÚNICO 
padrão de beleza. O que existe é diversidade corporal que pre-
cisa ser reconhecida pela indústria da beleza e valorizada por 
todos. Para fugir desses padrões, que às vezes agridem tantos 
os aspectos físicos quanto os emocionais, talvez seja necessário 
um exercício individual. Mudar seus conceitos do que é belo, 
priorizar seus pontos fortes e jamais esquecer sua identidade 
visual, além de ter estilo próprio e aceitar sua beleza natural.

Cuidar da aparência é importante, mas tudo com a devida 
moderação.

P O R  K I C A  D E  C A S T R O

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





E N S A I O

Ana Maria Norberto 

Lesão Medular

49 anos

Foto: Kica de Castro
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