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UMA JOVEM DE 23 ANOS, EMPODERADA,
INDEPENDENTE E FORTE !

É

assim que vejo a Revista Reação ! Acabamos de completar 23 anos de existência dessa publicação, e em meio à maior crise social e econômica que não
só o Brasil, mas que o mundo atravessa até hoje, ela está aqui, jovem – 23
anos – firme, cada vez mais forte e ainda melhor. Realmente a Revista Reação
é um “case”, não só de sucesso, mas de perseverança e de resiliência. Num
país onde pouco se lê, onde a informação está cada dia mais digitalizada, uma publicação
dirigida a um determinado nicho de mercado perdurar por tantos anos, viva e firme, na
contramão de qualquer estatística, é um verdadeiro milagre !
A Revista Reação é prova viva desse milagre ! Quem nos acompanha nesses mais de
23 anos de luta diária sabe disso. A Revista Reação foi a pioneira, a primeira publicação
dirigida exclusivamente ao público PcD, seus familiares e aos profissionais que atuam
no dia a dia da pessoa com deficiência, direta e indiretamente. Depois do surgimento da
Reação – em 1997 ainda como Revista Nacional de Reabilitação, na época – surgiram ao
longo desses anos todos no mercado, várias outras publicações com propósitos “parecidos”, vindo no rastro da Reação, se intitulando “concorrentes” e muitas vezes, agindo
até de formas não muito éticas para “tentar” conquistar o mercado e os leitores. Só que
nenhuma outra publicação se firmou, foram mais de 10 que surgiram e logo desapareceram.
Revistas até muito bem feitas, algumas muito bonitas, só que sem alma... sem teor, sem
conhecimento do universo da pessoa com deficiência na essência de suas necessidades.
Feitas – algumas delas – por simples oportunistas, mas que não vingaram e hoje já não
existem mais. Nada que nasce da mentira e falta de ética perdura.
Já a Revista Reação, mesmo atravessando por várias crises, concorrências desleais,
dificuldades das mais diversas, se manteve firme e forte em seu propósito ético e informativo, não se curvou a nenhuma situação ou deslumbre, e manteve sua linguagem simples,
objetiva, direta, continuando a realizar seu trabalho de tamanha importância para todo um
segmento de mais de 46 milhões de brasileiros, deixando nessas mais de duas décadas,
legados importantes. Afinal, para quem não sabe, da Revista Reação nasceram os maiores eventos para PcD, como a Reatech e a Mobility & Show. Além da ABRIDEF, entidade
patronal do setor. Muitas outras conquistas desse segmento nos últimos 23 anos tiveram a
participação direta ou indireta dessa publicação, como isenções na compra do carro 0KM
e a manutenção desses direitos, fora linhas de crédito, incremento em benefícios etc. Um
trabalho silencioso, porém intenso, reconhecido e respeitado pelos leitores, colaboradores,
pelos parceiros anunciantes que mantém esse veículo vivo com seu apoio, e respeitado
pelas autoridades de estados e municípios, além do Governo Federal, independentemente
de partidos e ideologias. Todo esse respeito não se compra, se conquista com trabalho
sério e ética, que sempre pautou a caminhada da Revista Reação !
Durante a pandemia, ficamos pela primeira vez em nossa história sem publicar essa
revista por 6 meses seguidos. Foram 6 meses praticamente de portas fechadas, mas de
muito trabalho interno, para agora trazer ao mercado e aos nossos leitores uma novidade:
o SISTEMA REAÇÃO !
Sim... a Revista Reação agora não é mais só uma publicação impressa em papel, somos
um “sistema completo de comunicação dirigida à pessoa com deficiência, familiares e
profissionais do setor” ! Um sistema único e exclusivo, que conta com a revista impressa
com mais de 23 anos completos agora em outubro/20, porém a partir dessa pandemia
passa a ser muito mais ! Vamos entender o que compõe o SISTEMA REAÇÃO: Revista
Reação impressa (papel) e digital (via APP, email e whatsapp) + Site e portal de notícias
+ todas as plataformas digitais + TV Reação (lives, entrevistas, boletins de notícias e em
breve canal web com programação 24 horas no ar) + canal de disparo de whatsapp com
mais de 32 mil contatos + canal de disparo de e-mails com mais de 130 mil contatos
+ Aplicativo gratuito para Android e IOS. E muito mais !!!
Ou seja, durante a pandemia a Revista Reação se reinventou, ficou
ainda melhor e mais forte. E agora, completando seus 23 anos de
vida, pode trazer ainda muito mais para Você que nos acompanha
e precisa de informação dirigida, responsável, do seu jeito e de
total interesse para sua melhor qualidade de vida e dia a dia. E que
venham mais e mais anos pela frente !
Estaremos juntos, sempre !

Rodrigo Rosso
Diretor/Editor

“Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso
Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé”.
/revista_reacao
/revista_reacao

/revista.reacao

/revistareacao
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E N T R E V I S TA

GIOVANNA MAIRA
Aniversariante neste mês de outubro, vamos
conhecer mais sobre essa bela cantora
soprano, que também é compositora,
instrumentista, atriz e escritora.
Além de ser ainda, a primeira apresentadora
de TV com deficiência visual do Brasil.

E

la é conhecida em todo País e internacionalmente

pelo seu trabalho, grande talento e voz maravilhosa e
privilegiada. Já se apresentou nos principais palcos da

música brasileira e em outros vários diferentes países.

CRÉDITO/FOTOS: Ike Levy

Giovanna, além da carreira solo, também faz parte de

um grupo chamado “A Bela e os Tenores”, composto por outros dois

fabulosos artistas: Armando Valsani e Jorge Durian. O trio apresenta
o programa “A Bella Itália”, na Rede Vida, aos sábados e com re
re-

prise durante a semana, para todo o País. O trio é tão famoso que

possui até um cruzeiro marítimo com seu nome, onde fãs de todo o

mundo podem embarcar e acompanhar seus shows. É com muito

orgulho que a Revista Reação acompanha a carreira de sucesso
dessa grande artista desde os tempos de menina, quando ainda se

apresentava com seu teclado cantando sucessos da MPB no palco
da Reatech no início da década de 2000. Agora, artista completa,
madura e esbanjando talento e beleza, Giovanna Maira conquistou

os palcos do mundo e nos dá a honra de estar conosco,

com exclusividade nas páginas desta entrevista.
Vamos conhecer melhor a nossa “Bela”:
Revista Reação -

Quem é Giovanna
Maira ?

Giovanna

Maira - Nasci

em Santa Cruz

do Rio Pardo, inin

terior de São PauPau

lo. Sou pessoa com

deficiência visual desde

1 ano e dois meses de idade,

devido a um câncer nos olhos -

retinoblastoma bilateral. Os médicos

não conseguem constatar se é uma doença

genética ou congênita. Como perdi a visão muito cedo,
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não guardo nenhuma memória visual. De

da pela Orquestra Bachiana Jovem na aber-

de um ano e oito meses de vida que a criança

no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro/RJ.

acordo com os médicos é somente a partir

tura dos Jogos Parapanamericanos de 2007,

começa a memorizar o que enxerga. Mas

Foi muito emocionante, gratificante e uma

isso nunca me impediu de saber como são as

grande responsabilidade ! Foi maravilhoso !

formas e as cores, obviamente, do meu jeito.

Um sonho !

RR - Descobriu a sua deficiência muito

RR - E a sua carreira musical ? Conte-

cedo. Como foi a sua infância ?

-nos um pouco mais.

gem como qualquer outra criança. Sempre fui

forma independente. O primeiro – lançado

palhou, nem me impediu de fazer o que eu

músicas autorais e algumas regravações,

GM - Foi tudo muito normal. Fiz traquina-

GM - Já tenho dois álbuns lançados de

muito esperta. A deficiência nunca me atra-

em 2008, intitulado “Um Outro Olhar”, com

queria. Andei de bicicleta na rua, brincava de

e o segundo (em 2013) no estilo Crossover

pega-pega com meus primos... Enfim, posso

(mescla de música popular com clássica)

dizer que não era nem um pouco quieta. Eu

de nome “A Look Beyond”. A ideia é insti-

não me acidentava ! Acidentava as pessoas !

gar o ouvinte a olhar além, como sugere o

As pessoas ficavam boquiabertas com o que

título, fechando os olhos e deixando-se ser

eu fazia ! Mostrava que, mesmo tendo algum

tipo de limitação visual, podia correr, brincar,

conduzido pelo som, descobrindo, através

subir e descer degraus sozinha etc. Já na

vitória foi à realização de um sonho. Isso

colegas de escola quase sempre foi ótimo.

so “Rosemary Kennedy”, promovido anual-

adolescência, meu relacionamento com os

Foram poucas exceções, onde infelizmente,
temos que enfrentar, mas tudo isso pode ser
contornado. Só depende mesmo de mostrar-

mos que somos iguais e capazes de viver da
mesma forma que as demais pessoas.

RR - Quando começou sua paixão pela

música ?

GM - Foi muito cedo, logo após descobrir

minha deficiência visual. Fomos aconselhados por um dos médicos, naquela época, a

me envolver com a música. Seria uma manei-

aconteceu em 2006, quando venci o concur-

mente pela Very Special Arts. Participei com

concorri com participantes de outros 86 pa-

íses até alcançar o primeiro lugar na disputa.
Dessa vitória resultou o meu primeiro show
internacional. Apresentei-me em Washington

(EUA), no John F. Kennedy Center, em uma
noite de gala, quando recebi a premiação.

RR - E a emoção da apresentação no

Carlos Martins, interpretei como solista a

escola Harp Som. Aos 12 anos ingressei no

Conservatório Musical Villa Lobos, onde me
formei em canto popular. Já cursei a Escola
de Comunicações e Artes (ECA) da Univer-

sidade de São Paulo (USP), onde obtive o
diploma em música, especializada em canto

e arte lírica. Hoje a música é meu sustento,
pois é minha profissão. Toco piano popular,
teclado, um pouco de flauta doce e violão.
É o que amo fazer !

e Os Tenores”. Já tive a oportunidade de me

Após ter vencido a eliminatória nacional,

estudos de piano ainda aos 3 anos de idade,

Já aos 5 anos comecei a estudar teclado na

lancei o terceiro álbum - “Hallelujah - A Bela

Elton John, da trilha do filme “O Rei Leão”.

Parapan, no Rio de Janeiro/RJ, como foi ?

no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia.

como eu por toda vida tenho feito. Em 2017

a música “Can You Feel the Love Tonight”, de

ra de ampliar meu mundo. E graças a Deus,

foi isso que meus pais fizeram. Iniciei meus

dele, novas maneiras de ver o mundo, assim

GM – Fui regida pelo grande maestro João

“Bachiana Nº 5”, de Villa-Lobos, acompanha-

apresentar para dois presidentes da Repú-

blica. Em meu repertório toco de Metallica e

Led Zeppelin, ao ‘tema da vitória’ do Ayrton
Senna. Já tive a chance de me apresentar

ao lado do cantor Daniel, do apresentador
Gugu Liberato, Ronie Von, Raul Gil, Agnaldo

Rayol e tantos outros importantes nomes da
música. Também já estive, dentre algumas
apresentações, no Domingão do Faustão,

Criança Esperança, Mariana Godoy, Ary Toledo, Encontro com Fátima Bernardes, Domingo Show, Mais Você etc.

RR - E no teatro, como é a Giovanna

RR - Qual a importância de ter vencido

atriz ?

GM - Importantíssimo para mim. Essa

Oficina dos Menestréis, de Deto Montene-

um concurso internacional de música ?

GM - Como atriz, recebi formação pela

ACOMPANHE A GIOVANNA MAIRA E SEUS
TRABALHOS PELAS REDES SOCIAIS:
@GIOVANNAMAIRA / INSTAGRAN
@OFFICIALGIOVANNAMAIRA / FACEBOOK
GIOVANNA MAIRA / YOUTUBE
WWW.GIOVANNAMAIRA.COM.BR
@ABELLAITALIA / INSTAGRAM
gro e, atualmente, integro o elenco do Teatro Cego, produzido pela

Caleidoscópio Comunicação e Cultura (São Paulo/SP), espetáculo
teatral onde o público assiste a peças totalmente no escuro.

RR - Fale sobre o seu livro: “Escolhi

a Vida” !

GM - Em 2016, lancei minha autobio-

grafia - “Escolhi a Vida”- com capa em

braile, fotos com audiodescrição e versão

C

em e-book, acompanhada de EP de mes-

M

mo título. É um livro que motiva, inspira,

Y

impulsiona. Revelo minha história, num

CM

texto leve e fluído sobre a luta de meus

MY

pais, os obstáculos da inclusão social até

meu encontro com a música. Também

CY

faço palestras/shows com o mesmo título por todo o Brasil.

CMY

K

RR - E “A Bella Itália” ? Como é o projeto, o programa e sua

parceria com os dois tenores ?

GM - Desde 2018 acabei me tornando

a primeira apresentadora em rede na-

cional com deficiência visual do Brasil.
O programa vai ao ar semanalmente,

aos sábados, às 19h, pela Rede Vida.
Estou ao lado dos amigos e tenores Ar-

alto mar. Uma experiência fantástica e gratificante, com muito carinho
e participação direta dos fãs do nosso programa de TV.

RR – Deixe uma mensagem sua, da nossa “Bela”, para quem

mando Valsani e Jorge Durian. Levamos

acompanha a Revista Reação e é fã do seu trabalho !

curiosidades, belas histórias e o melhor da música clássica mundial,

recheado de imagens e cores, também é repleto de maravilhas que os

os seus sucessos. Somando a esse clima típico familiar e alegre a

frentam muitos obstáculos em seu cotidiano. Mas sempre acreditem

que são apresentadas as mais gostosas receitas “da mamma”, em

acredite neles. Quando você realmente acredita, tudo conspira a seu

ao público um pouquinho da Itália, com

trazendo ainda artistas de renome do cenário brasileiro para cantar
que a Itália nos remete, temos também o quadro de culinária, em
um clima descontraído e com muito humor, música e comida boa !
RR - Como é cantar em alto mar ?

GM - Desde 2012 sou convidada para concertos especiais re-

alizados em navios das empresas Msc, Royal Caribbean, Pullman-

tur e Allure of the Seas. Em fevereiro de 2020 realizamos o primeiro

mini-cruzeiro “A Bella Itália”. Foi sensacional ! Pessoas de todo o
Brasil e outras partes do mundo, vieram participar do nosso show em
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GM - Aprendi, desde muito cedo, que o mundo, apesar de ser

olhos não são capazes de enxergar. As pessoas com deficiência en-

em seus sonhos! Mesmo se eles pareçam impossíveis de se realizar,

favor para tornar seu desejo real. Nós estamos aqui para evoluir e
para aprender todos os dias. A pessoa que adquiri uma deficiência,
ou nasce com uma deficiência, tem que encarar os medos de qual-

quer outro ser humano adicionado aos medos e desafios de ter uma

deficiência! Quando a gente acredita no nosso potencial, quando a
gente tem fé na nossa capacidade e na nossa força de vontade, fica

tudo mais simples de ser encarado e enfrentado. Tenha fé! Fé em
si mesmo. Fé em Deus. Fé no seu potencial.
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COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

INCLUSÃO OU DESINCLUSÃO ?
UMA ANÁLISE DO DECRETO 10.502/2020

J

á durante a solenidade de assinatura do Decreto Nº
10.502, de 30/09/2020, denominado “Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com
Aprendizado ao Longo da Vida”, inúmeras manifestações de decepção, perplexidade, reprovação e repúdio,
espalharam-se instantaneamente pelas redes sociais de todo o
Brasil.
As manifestações, espontâneas, resultaram de dois fatos lamentáveis:

Primeiro: Esse decreto contém medidas retrocessivas, pois
retornam a um período anterior a 1994 (época da aprovação da
Declaração de Salamanca, que oficializou a adoção de sistema
educacional inclusivo, escolas inclusivas para alunos com e sem
deficiência). Nessa trajetória de volta ao passado, as medidas
atropelaram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (que foi incorporada à Constituição Federal em 2008)
e também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(que entrou em vigor em 2016).
Segundo: O conteúdo desse Decreto foi elaborado em silêncio por um grupo que deve ter decidido não convidar pessoas e
organizações defensoras da educação inclusiva, quiçá temendo
que estas poderiam atrapalhar. Prova do silêncio foi a solenidade
ter sido anunciada apenas na véspera para pegar todo mundo
de surpresa.
Tendo escrito ao longo dos últimos 23 anos, na revista Reação, exatamente 134 artigos sobre a inclusão de pessoas com
deficiência, solidarizo-me com milhões de pessoas que ficaram
decepcionadas e perplexas, daí resultando a reprovação, o repúdio ao infeliz Decreto.
Com o intuito de colaborar, fiz uma análise do texto e concluí
que ele contém informações de dois tipos: (1) Compatíveis com
o discurso dos inclusivistas, parcialmente copiadas, adaptadas
ou coladas diretamente da Convenção da ONU e da LBI. (2)
Favoráveis à volta do sistema educacional segregado, paralelo
e alternativo ao sistema educacional inclusivo. No decorrer da
análise, ficou evidente o raciocínio dos redatores do Decreto:
Usar uma parte do discurso inclusivista para dar a impressão de
estarem alinhados com a causa da educação inclusiva, assim
auferindo aplausos, e então impor as medidas segregativas que,
para nós, são retrocessivas, equivocadas e incompatíveis com as
realizações positivas das escolas inclusivas nos últimos 20 anos.
Segue-se a análise na qual destaquei pontos negativos presentes nas entrelinhas do Decreto.
I - Título da política nacional.
No título está o primeiro sinal de retrocesso. Em setembro de
2007 (13 anos atrás), através do MEC, já havíamos avançado até
o patamar da inclusão, ao elaborar o texto “Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”. Mas,
o texto foi questionado e forçou o então Ministro da Educação a
modificar uma boa parte do texto entregue em 2007. Ele então
devolveu o texto ao Grupo de Trabalho para reescrevê-lo no sentido de atender os questionadores. Daí resultou em 2008 o novo
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documento mantendo o nome que já constava na versão de 2007
(versão esta, por sinal, muito melhor que a de 2008).
II - Subtítulo do Decreto.
É estranho um ordenamento jurídico ter, além do título, um
subtítulo (neste caso, “Equidade, Inclusão e com Aprendizado
ao Longo da Vida”). Percebe-se aqui a intenção de agradar, com
palavras bonitas, tanto os favoráveis como os contrários à volta
das escolas especiais em um sistema separado. Além de constarem convenientemente como subtítulo, estes 3 temas apresentam
problemas.
II.1 – Equidade. O que o conceito “equidade” significa
para os formuladores do Decreto? Pelo texto, parecem entender
que ele seja um sinônimo de igualdade. Não contando as vezes
em que o texto cita o nome completo do Decreto, o conceito
“equidade” aparece 5 vezes: No art. 2º - III , no art. 4º – II, no
art. 4º – V, no art. 6º - e no art. 9º – III. A propósito, o vocábulo
equidade significa “julgamento justo” (Houaiss, 2009). Assim, para
respeitar o direito à mesma igualdade (conhecida como ‘igualdade
formal’) em pessoas e situações tão diferentes entre si, podemos
praticar a ‘igualdade autêntica’ aplicando a equidade, ou seja, um
julgamento justo na medida das necessidades singulares de cada
caso (OIT, 2018).
II.2 – Inclusão. Mais uma vez, o texto prepara a cabeça
do leitor para entender e aceitar que as medidas segregativas
propostas no Decreto são inclusivas ou, pelo menos, apontadas
à “longínqua” meta da inclusão.
II.3 – com Aprendizado ao Longo da Vida. Mais um
tema bonito, aliás tirado da LBI, só que lá diz: “Compete ao poder
publico garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo
de toda a vida” (art. 10). Para a LBI, o que é para fazer ao longo
da vida? É garantir a dignidade da pessoa com deficiência. No
Decreto, não há nenhum artigo explicando como e quando será
realizado o “aprendizado do aluno ao longo da sua vida”. O art. 2º
diz: “aprendizado ao longo da existência do educando”, portanto
extrapola o tempo de duração da vida escolar.
III. Significados atrás de palavras.
O art. 1º diz que esta política nacional “implementará programas e ações com vistas à garantia dos direitos à educação e
ao atendimento educacional especializado [AEE] aos educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação”. Portanto, os autores do Decreto,
ao dizerem: (1) “à educação e ao atendimento educacional especializado”, entendem que o AEE não faz parte da educação, o
que é um erro de conceituação. (2) “o atendimento educacional
especializado”, entendem que o AEE é o mesmo que “escola especializada”, o que é um equívoco. (3) “educandos com deficiência
e transtornos globais do desenvolvimento” (TGD), entendem que
os alunos com TGD não são alunos com deficiência, o que é
uma desinformação preocupante. (4) “educandos com deficiência
e educandos com altas habilidades ou superdotação”, entendem
que os educandos com deficiência não têm altas habilidades, o
que é um entendimento preconceituoso tanto contra estes alunos

como contra os educandos com altas habilidades que têm deficiência. (5) “altas habilidades ou superdotação”, mostram que não
acompanharam o avanço dos especialistas na conceituação desta
condição, que começou com o termo “superdotação”, depois
eliminou oficialmente esse termo e passou a adotar a expressão
“altas habilidades” a partir da última década do século 20. A expressão correta desde então é “pessoa com altas habilidades”.
IV – Correções.
O art. 2º traz 11 considerações que merecem correção, mediante supressões (palavras tachadas) e acréscimos (palavras entre
colchetes). Meus comentários serão apresentados em negrito.
IV.1 - “educação especial: modalidade de educação escolar
oferecida, preferencialmente, na rede regular [na rede comum
de ensino] aos educandos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação [ao
público-alvo descrito art. 5º, caput, parágrafo único, incisos I, II
e III, deste Decreto]”.
IV.2 - “educação bilíngue de surdos: modalidade de educação
escolar que promove a especificidade linguística e cultural dos
educandos surdos, deficientes auditivos e surdocegos [com
surdez, baixa audição e surdocegueira] que optam pelo uso da
Língua Brasileira de Sinais – Líbras [Libras], por meio de recursos e de serviços educacionais especializados, disponíveis em
escolas bilíngues de surdos e em classes bilíngues de surdos
nas escolas regulares [comuns] inclusivas, a partir da adoção
da Líbras [Libras] como primeira língua e como língua de instrução, comunicação, interação e ensino, e da língua portuguesa
na modalidade escrita como segunda língua”. Em todas as 9
vezes em que aparece a expressão “Língua Brasileira de
Sinais”, a sigla está erroneamente grafada “Líbras”, com
acento agudo na letra ‘i’, nos seguintes artigos: art. 2º – II
(2 vezes), VIII (2 vezes) e IX (2 vezes); art. 6º – III (1 vez); art.
8º – III (1 vez) e VI (1 vez).
IV.3 - “política educacional equitativa: conjunto de medidas
planejadas e implementadas com vistas a orientar as práticas
necessárias e diferenciadas para que todos tenham oportunidades iguais e alcancem os seus melhores resultados, de modo a
valorizar ao máximo cada potencialidade, e eliminar ou minimizar
as barreiras que possam obstruir a participação plena e efetiva do
educando na sociedade”. Como se verifica, isso não é equidade
(igualdade autêntica), é igualdade formal.
IV.4 - “política educacional inclusiva: - conjunto de medidas
planejadas e implementadas com vistas a orientar as práticas
necessárias para desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade e reorientar, sempre que necessário,
as estratégias, os procedimentos, as ações, os recursos e os
serviços que promovem a inclusão social, intelectual, profissional,
política e os demais aspectos da vida humana, da cidadania e da
cultura, o que envolve não apenas as demandas do educando,
mas, igualmente, suas potencialidades, suas habilidades e seus
talentos, e resulta em benefício para a sociedade como um todo”.
Mas, a instituição de medidas retrocessivas contradiz com
esta acolhida à “política educacional inclusiva”. E para que
acrescentar a expressão “sempre que necessário”? Outras
medidas são executadas sem necessidade?
IV.5 - “política de educação com aprendizado ao longo da vida:
conjunto de medidas planejadas e implementadas para garantir
oportunidades de desenvolvimento e aprendizado ao longo da
existência do educando, com a percepção de que a educação
não acontece apenas no âmbito escolar, e de que o aprendiza-

do pode ocorrer em outros momentos e contextos, formais ou
informais, planejados ou casuais, em um processo ininterrupto”.
Dependendo de como e onde será realizado esse aprendizado,
pergunta-se: “em outros momentos e contextos” simultâneos
com a vida escolar ou posteriormente a ela?
IV.6 - “escolas especializadas: instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam, em seu desenvolvimento,
quando incluídos em escolas regulares [comuns] inclusivas e que
apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos”. Há duas
insinuações equivocadas na afirmação “educandos que não
se beneficiam, em seu desenvolvimento, quando incluídos
em escolas inclusivas e que demandam apoios múltiplos e
contínuos”: (1) “Todos os educandos não se beneficiam em
escolas inclusivas”. Não é verdade. (2) “As escolas inclusivas
não oferecem apoios múltiplos e contínuos”. Não é verdade.
Em todo o caso, a ideia de existirem “escolas especializadas”
como alternativa às escolas inclusivas vai contra o que está
estabelecido na LBI e também na Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, cujo texto foi incorporado à
Constituição Federal em 2008. Portanto, essa ideia é frontalmente inconstitucional.
IV.7 - “classes especializadas: classes organizadas em escolas
regulares [comuns] inclusivas, com acessibilidade de arquitetura,
equipamentos, mobiliário, projeto pedagógico e material didático, planejados com vistas ao atendimento das especificidades
do público ao qual são destinadas, e que devem ser regidas por
profissionais qualificados para o cumprimento de sua finalidade”.
A adoção de um sistema educacional inclusivo pressupõe que
todas as classes são inclusivas, não havendo necessidade ou
justificativa para a instalação de classes especializadas. Ao
afirmar “classes especializadas… com vistas ao atendimento
das especificidades”, o Decreto mostra que não está entendendo corretamente a diferença entre uma sala de aula e o
espaço ocupado pelo AEE.
IV.8 - “escolas bilíngues de surdos: instituições de ensino da
rede regular [comuns] nas quais a comunicação, a instrução, a
interação e o ensino são realizados em Líbras [Libras]como primeira
língua e em língua portuguesa na modalidade escrita como segunda
língua, destinadas a educandos surdos [com surdez], que optam
pelo uso da Líbras [Libras], com deficiência auditiva, [educandos
com baixa audição], [educandos com] surdocegos [surdocegueira],
surdos com outras deficiências associadas [educandos com surdez
associada a outras deficiências] e surdos [educandos com surdez
e com altas habilidades ou superdotação”].
IV.9 - “classes bilíngues de surdos: classes com enturmação de
educandos surdos, com deficiência auditiva e surdocegos [com
surdez, com baixa audição e surdocegueira], que optam pelo uso
da Líbras [Libras], organizadas em escolas regulares [comuns]
inclusivas, em que a Líbras [Libras] é reconhecida como primeira
língua e utilizada como língua de comunicação, interação, instrução
e ensino, em todo o processo educativo, e a língua portuguesa na
modalidade escrita é ensinada como segunda língua”.
IV.10 - “escolas regulares [comuns] inclusivas: instituições de
ensino que oferecem atendimento educacional especializado aos
educandos da educação especial descritos no art. 5º, caput, parágrafo único, incisos I, II e III, deste Decreto. em classes regulares
[comuns], classes especializadas ou salas de recursos”.
IV.11 - “planos de desenvolvimento individual e escolar: instrumentos de planejamento e de organização de ações, cuja elaboração, acompanhamento e avaliação envolvam a escola, a família, os
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profissionais do serviço de atendimento educacional especializado,
e que possam contar com outros profissionais que atendam educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação [educandos-alvo descritos
no art. 5º caput, parágrafo único, I, II e III]. O plano de desenvolvimento individual (PDI), do original em inglês “individualized
education plan (IEP), recebeu no Brasil outros nomes: plano
individualizado de educação (PIE) e programa individualizado
de educação (PIE).
O Decreto carece de clareza no entendimento sobre o que
são e como se diferenciam os seguintes tópicos da Política
Nacional: princípios, diretrizes e objetivos. Em consequência,
alguns exemplos de cada tópico aparecem em outros tópicos,
gerando confusão de entendimentos.
Entre os princípios (art. 3º), é um retrocesso a “alternativa educacional mais adequada”. Essa expressão camufla o termo “escola
especial”.
Entre as diretrizes, as mais retrocessivas são: (1) “oferecer atendimento educacional especializado e de qualidade, em classes e
escolas inclusivas, classes e escolas especializadas ou classes e
escolas bilíngues de surdos a todos que demandarem esse tipo de
serviço”. Por que a condição “de qualidade” foi citada somente
em relação ao AEE? Os demais contextos e áreas da educação
já são de qualidade? Por que a insinuação de que somente as
escolas especializadas oferecem essa qualidade? (2) “priorizar
a participação do educando e de sua família no processo de decisão sobre os serviços e os recursos do atendimento educacional
especializado”. As mesmas perguntas do item anterior.
Entre os objetivos, alguns são citados, equivocadamente, como
exclusividade dos “educandos da educação especial”, tais como:
“promover ensino de excelência”, “assegurar acessibilidade a
sistemas de apoio adequados”, “valorizar o processo que contribui
para a autonomia, o desenvolvimento e a participação efetiva no
desenvolvimento da sociedade, no âmbito da cultura, das ciências,
das artes e das demais áreas da vida”. Então, os alunos que não
forem da “educação especial” não serão atendidos com esses
objetivos?
Entre os serviços e recursos, consta a citação de 4 “centros
de AEE” e 2 “serviços de AEE”, além de “escolas-polo de AEE”,
o que configura o entendimento equivocado sobre o que seja

o AEE”. Citam-se também os centros de atividades de altas
habilidades” e “centros de capacitação de profissionais da
educação e de atendimento às pessoas com surdez”. Curiosamente, as escolas especializadas e as classes especializadas,
bem como os “materiais didático-pedagógicos adequados e acessíveis” constam como sendo “serviços e recursos”.
No art. 8º, ao incluir uma relação de profissionais que prestam serviços de educação especial, o Decreto determina que
eles atuarão de forma colaborativa. O art. 13 diz: “A colaboração
dos entes federativos ocorrerá por meio de adesão voluntária”.
Seria necessário explicar as expressões “forma colaborativa” e “colaboração”, para não dar a ideia de “trabalhar sem remuneração”.
As 7 ações, no art. 9º, contém os mesmos equívocos na sua
formulação que já tratei anteriormente. Mas, as citadas nos incisos
III e IV são mais preocupantes, pois dizem: “definição de critérios
de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos
que não se beneficiam das escolas inclusivas, de modo a proporcionar o atendimento educacional mais adequado, em ambiente o
menos restritivo possível” e “definição de diretrizes da educação
especial para o estabelecimento dos serviços e dos recursos de
atendimento educacional especializado”.
A classificação do público-alvo (art. 5º) precisaria ser refeita
para eliminar a superposição de pessoas com deficiência e outras
condições, por um lado, e a ausência de pessoas com determinada
deficiência, por outro.
No art. 10, entre os 6 mecanismos de avaliação e de monitoramento desta Política Nacional, é citado no inciso IV: “plano de
desenvolvimento individual [PDI]”. O PDI ou PIE, já comentado
no item IV.11, é um instrumento de uso direto entre o educando, a
escola, a sua família e outra pessoa significante. Portanto, não é,
a rigor, um mecanismo para avaliar e monitorar políticas.
Diante da análise feita no Decreto nº 10.502/2020, chego à
conclusão de que a nova política nacional é sobre desinclusão,
infelizmente.

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

FESTIVAL ACESSIBILIARTES MARCA
COMEMORAÇÕES DA SEMANA
NACIONAL DE LUTA DA PCD !

O

Festival Acessibiliartes foi
realizado pela produtora A

A atriz Bel Kutner se

& G eventos, no dia 26 de

encanta com os quadros

setembro, no Rio Othon

pintados por Davi Portu-

Palace, em Copacabana,

gal, de 11 anos e conver-

no Rio de Janeiro/RJ, para celebrar o dia

sa com os pais dele: Ja-

nacional de luta da pessoa com deficiência.

mile e Dênis, que falam

Foi um evento híbrido, onde as pessoas

da importância do in-

com deficiência protagonizaram o festival

centivo e apoio dos pais

e foram as atrações.

para o desenvolvimento

O evento contou com atrações espe-

dos filhos no espectro

ciais, como: humorista com nanismo Gi-

autista.

gante Léo, cantora cega Sara Bentes, a
soprano cega Giovanna Maira, Clodoaldo
Silva campeão paralímpico de natação, o
Coral Sydney Marzullo e o humorista cego
Jefinho, da Praça é Nossa.

Palestras de especialistas renomados

marcaram o Festival, como: o Dr. Carlos

Gadia, Dra. Anita Brito, Dr. Marcelo Válio, a
escritora Michelle Malab e o jovem escritor
autista Nicolas Brito.

O foyer do Othon abrigou a exposição

de fotos e quadros de artistas com defici-

Bel Kutner, Ana Pau-

ência, como: Alessandro Quêvedo, Vitor

la, Jefinho Farias, pa-

de 11 anos.

praça é nossa e deficien-

sagem de que a sociedade precisa valo-

sade, da A & G eventos.

Alonso, Isabela Paixão e Davi Portugal,

lestrante e humorista da

O Festival Acessibiliartes deixa a men-

te visual e Andréa Bus-

Alexandre Quevedo, Bel Kutner, Vitor Alonso , Xande

Valois, ator e Isabela Paixão, do grupo Sorrindo.

rizar, incentivar, incluir e apoiar todos os
artistas com deficiência !

Andréa Bussade, da A&G even-

tos, que organizou o Festival Acessibiliartes, com Davi Portugal, de 11

anos ao lado de suas obras. Com
apoio do Othon Hotéis e da Revista

Reação o evento foi realizado com
Bel Kutner apre-

sentando o Festival
Acessibiliartes, que

teve o apoio da Revista Reação
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o intuito de celebrar o Dia Nacional
de Luta das Pessoas Com Defici-

ência, dando voz à pessoa com
deficiência: os protagonistas foram
as pessoas com deficiência !

N O TA S

AERONAVES DA
GOL OFERECEM
INTERPRETAÇÃO
EM LIBRAS

Marcela Duarte abriu o festival com uma performance en-

volvendo técnica, sensibilidade, leveza e talento. Ela é mezzo
brasileira x mezzo Americana. Estudou ballet desde os 5 anos

e fez parte do grupo musical de danças folclóricas no Colégio Anchieta de Porto Alegre/RS. Atualmente mora em Nova
York (EUA), estudou dança contemporânea no Instituo da Marta
Graham. Marcela se apaixonou pelo circo e é professora de aerial,

lyra e silk. Ela irá se apresentar no seminário RIOTEAMA, que

Desde o dia 10 de setembro - data alusiva ao Dia Mundial

acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de março de 2021 - também no

da Língua de Sinais, a GOL Linhas Aéreas passou a disponi-

workshop para pais, filhos e para todos que queiram experimen-

meio de uma aplicação disponível no tablet dos comissários,

conseguir ! Seu Instagram para contato é @mmmela

para a Língua Brasileira de Sinais. Segundo dados do IBGE

Othon em Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ - e irá produzir um

bilizar em suas aeronaves a iniciativa “Libras a Bordo”. Por

tar as acrobacias aéreas, pois acredita que todas as pessoas irão

é possível traduzir conteúdos digitais (texto, áudio ou vídeo)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há cerca de
9 milhões de brasileiros surdos ou com alguma dificuldade
auditiva. Em razão da obrigatoriedade do uso de máscaras
nas aeronaves, a comunicação dessas pessoas ficou ainda

mais desafiadora, impedindo a leitura labial. “A companhia,
que tem como propósito ‘Ser a Primeira para Todos’, quer
promover a melhor experiência a bordo para seus clientes,

ainda mais na atual situação da pandemia. Esta iniciativa

vai ajudar as pessoas a se comunicarem dentro do avião e
Sara Bentes, cantora, compositora, escritora e atriz, premia-

terem acesso às informações tão importantes para a saúde,

dos, Inglaterra, Suécia, Turquia, Itália, Tailândia e Argentina. Tem

mais tranquila”, diz Priscila Hernandez, Gerente Estratégica

da internacionalmente na música, com shows nos Estados Uni-

segurança e bem-estar e isso vai proporcionar uma viagem

cinco livros publicados, quatro CDs e vários Singles lançados.

de Tripulação de Cabine da GOL Linhas Aéreas. O aplicativo

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

utilizado pela GOL será o VLibras, um software público de
código aberto. Por meio de um avatar digital (feminino ou
masculino) de um personagem em 3D, traduz os conteúdos

que podem ser digitados ou ditados, utilizando a ferramenta

de reconhecimento de voz para Língua Brasileira de Sinais
– LIBRAS, facilitando a comunicação a bordo. Além disso,

existe a possibilidade de ajuste da velocidade de interpretação de acordo com a necessidade do usuário.
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ARTE

PROTESYS: UM FILME INÉDITO
QUE IMAGINA UM FUTURO
SEM LIMITES PARA O ESPORTE
PARALÍMPICO !

E

strelado por Cauã Reymond e

pelo atleta paralímpico Flávio
Reitz, foi lançado o curta-metragem “Protesys”.

O filme mistura a narrativa

de documentário com ficção, mostrando a
história de superação de Flávio Reitz, me-

dalhista paralímpico que foi diagnosticado

com um tumor no fêmur da perna esquerda
quando adolescente e teve que amputá-la.

A reviravolta acontece quando Flavio é

convidado por uma start-up americana, a

fictícia SOLIDLIMBS, para testar uma revo-

lucionária tecnologia de próteses biônicas.
A combinação entre humano e máquina

acontece de forma surpreendente, com resultados acima de todas as expectativas.

O experimento termina com uma pergunta,
ainda sem resposta – Quais serão os limites

para estes novos super atletas no futuro ?
O curta integra um projeto de um lon-

ga-metragem que o diretor Afonso Poyart

está desenvolvendo no mesmo universo.
O filme será ambientando num futuro próximo, onde os atletas paralímpicos usarão

próteses de alto desempenho, e passam a
superar antigas marcas e quebrar todos os
recordes, tornando-se ídolos instantâneos.

O mundo dos esportes vira de ponta-

-cabeça – a Paralimpíada se torna o evento

esportivo mais importante do planeta, e

os atletas sem próteses que outrora foram
celebrados, passam a existir às sombras.
O material está disponível em:

www.artecult.com/curta-metragem-

-protesys/
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Livro “O Gol de Rodas” conta história de Ramon de Freitas,
primeiro jogador de Power Soccer da América Latina
O livro “O Gol de Rodas”, es-

crito pela fisioterapeuta Fernan-

da Batista e a educadora Patrícia

O livro ensina que nenhum sonho é impossível !
Mais informações e como comprar:
www.ogolderodas.com.br

Vigário conta a história real de

Ramon de Freitas, o primeiro jo-

gador de Power Soccer (futebol
em cadeira de rodas motorizada)
da América Latina.

Carioca, Ramon era fã de fute-

bol e sonhava em ser um grande
jogador profissional. Flamenguista

roxo, jogou futebol na linha até os
oito anos. Aos 7 anos foi diagnos-

ticado com Distrofia Muscular de
Duchenne (DMD), doença genéti-

ca neuromuscular rara e incurável. Aos 14, após muitas recusas,
foi para cadeira de rodas. Aos 20

anos, descobriu o Power Soccer.

Não demorou para que ele formasse um time.

Inspiradas no time de Ramon,

foram criadas quatro equipes no
país (Rio de Janeiro, São Paulo,

Ceará e Curitiba), 10 na Argentina
e 6 no Uruguai. Sem contar que a
batalha para que o Power Soccer

vire modalidade Paraolímpica nunca foi tão acirrada.

Ramon virou o craque que so-

nhava: tricampeão nacional e com
título internacional.

Ele faleceu em 2016, aos 25

anos, um ano após conquistar a
Libertadores. Por sua dedicação
ao esporte, no ano seguinte o

troféu do torneio internacional foi
batizado com seu nome: Ramon

de Freitas, o craque da cadeira de
rodas motorizada.

O lançamento do livro que con-

ta a história de Ramon aconteceu
no último dia 7 de setembro, Dia

Internacional de Duchenne. Todo
recurso com a comercialização

do livro será revertido para apoio
do Clube Novo Ser de Power

Soccer, do Rio de Janeiro/RJ.
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ASSOCIAÇÕES

EMBAIXADORES DA INCLUSÃO
E O PROJETO IRMÃOS

RESPEITANDO AS DIFERENÇAS E
RESSIGNIFICANDO IDENTIDADES !

idealizadora do Projeto Irmãos e irmã do
David com Síndrome de Down. Foi a par-

tir de sentimentos observados que geram

incômodos, como: raiva, insegurança,
ciúme, auto cobrança, injustiça, tristeza,

S

vergonha, culpa ou até certa nulidade, que

houve a necessidade de se ressignificar
er irmão ou irmã de uma pes-

soa com deficiência implica
em uma dedicação cons-

tante, mesmo que implícita,

Ressignificando identidades” - como diz
o slogan do grupo.

Um espaço seguro de acolhimento que

para construção de um futu-

importante trazer à tona reflexões sobre os

deficiências, que tem se mostrado extre-

sentimentos, cuja origem, nem sempre é
prazerosa, gerados em irmãos típicos (sem

deficiência) com enfoque na necessidade

de pertencimento, inclusão e liberdade de

escolha, que são extremamente relevantes
no desenvolvimento de habilidades inerentes a sujeitos mais inclusivos e plurais.

O Projeto Irmãos foi criado em 2014,

entre irmãos de pessoas com múltiplas

mamente eficaz à medida que fortalece

a identidade desses irmãos. Esses que,
mesmo com realidades distintas, ao com-

partilharem experiências em comum, encontraram um novo lugar de pertencimento

e propósito de vida. Por isso, o termo:
“Embaixadores da Inclusão”.

Funciona como uma ponte para desco-

a partir da necessidade de uma irmã de

bertas, recolocações profissionais, enco-

sentiu a necessidade de compartilhar suas

vai muito além do foco no irmão, mas em

um garoto com Síndrome de Down, que
experiências e angústias.

A partir desse autoconhecimento é pos-

sível construir relações com maior cumplicidade, amizade, resiliência, respeito e
empatia, que influenciam positivamente
a sociedade de uma forma geral. “Ter

um irmão já é por si só uma castra-

ção Freudiana”, diz Débora Goldzveig,
REVISTA REAÇÃO

to Irmãos - “Respeitando as diferenças.

promove a escuta e compartilhamento

ro mais tranquilo e equilibrado. Para isso é
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para incluir. Dessa forma, surgiu o Proje-

rajamento às decisões de vida. A atuação
si mesmo para grandes mudanças de vida.

A metodologia utilizada tem

como preliminar a cons-

trução em rede, envolvendo a família direta

e estendida, setores
público e privado. O

“Projeto Irmãos” é mais

do que um grupo assistencialista, é uma consultoria de grande

“A partir do momento que instituições de ensino, empresas,

alcance em todas essas esferas atuando através de workshops,

núcleos familiares, entenderem a importância dessa convivência

Segundo Débora: “se tratando de um olhar inclusivo que é

desconstruir preconceitos, acreditamos que será mais orgânica

palestras, rodas de conversas e vivências.

transversal a todas as posições que assumimos na vida (mãe, pai,
chefes, colaboradores, amigos, primos, voluntários…), as parce-

rias são as mais variadas, trabalhando desde a tríade: educação,
saúde e assistência e desenvolvimento social à cultura, pesquisas

fraterna que gera vínculos afetivos capazes de desmistificar e

a transformação deste coletivo em um Negócio Social. Hoje
o grupo é autossustentável, captando recursos apenas para
projetos específicos”, ressalta Débora.

Mesmo com toda essa abrangência, o maior desafio é mostrar

científicas, lazer, mobilidade urbana, inovação e tecnologia, habi-

para sociedade a importância do grupo cujo foco de atuação

sempre em paralelo com o desenvolvimento de habilidades soco

irmãos como vetores de inclusão. Em um encontro com a Sibling

tação e políticas públicas. Todas essas temáticas são abordadas,
emocionais através de processos meditativos, coaching, mediação
de conflitos e exercício da Comunicação Não Violenta (CNV)”.

De acordo com a idealizadora do projeto, “as vivências com

parceiros são nitidamente a ampliação de olhar para diversidade.
Quando abordamos essas temáticas, através da perspectiva dos

não é especificamente na pessoa com deficiência, mas em seus
Leadership Network, Instituição cuja atuação é exclusivamente na atuação junto a irmãos de pessoas com deficiência em

Chicago (EUA), foi constatada a mesma dificuldade na hora de
conseguir aportes.

“Mesmo dentro do grupo, há dificuldade de frequência, prin-

irmãos, abrimos espaço para falar de sexismo, branquitude, xe-

cipalmente dos homens. Talvez pela característica de vivermos

minorizados que precisam ser ouvidos e melhor compreendidos

conotação pejorativa, mas como reflexo sócio histórico, pois

nofobia, racismo, bullying, gordofobia, grupos estigmatizados e
para serem aceitos e terem acesso à isonomia de direitos”.

Atualmente o grupo tem aproximadamente 70 membros reunidos

em um fórum de Whatsapp, que em tempos de pandemia, tem se

encontrado virtualmente para discussão de temas, como: lideran-

ça e diversidade, educação, autonomia, sexualidade, formas de
comunicação, capacitismo, moradias independentes, construção

de redes de apoio, reconhecimento de competências, susten-

tabilidade financeira, formação profissional, cidadania, políticas
públicas, autoconhecimento, perdas, nutrição, esporte, cultura,

em uma sociedade eminentemente patriarcal e machista, sem

ainda hoje é notável a disparidade entre os gêneros, apesar de

grandes avanços dos direitos femininos, o movimento dos homens não está equiparado aos cuidados na esfera familiar, tendo

como consequência, o papel feminino como pilar hegemônico
nas tarefas relacionadas ao cuidar (adaptado de ABOIM, 2006;

SARTI, 1999). Além de que é muito comum, independente do

sexo ou temática, a procrastinação para falar de algo que nem
sempre é um tema leve.

O grupo é uma forma de incentivar articulações e movimen-

acessibilidade, pesquisas, genética, envelhecimento… e ainda há

tos de conscientização e equidade pelos direitos das pessoas

Os encontros, apenas entre irmãos, geralmente são acompa-

inclusão que vem conquistando cada vez mais espaço na so-

muito mais a ser explorado !

nhados por uma neuropsicóloga.

O “Projeto Irmãos” atua sem limite de fronteiras, tendo mem-

bros e parceiros nacionais e internacionais. Um diferencial é que

também é utilizada a expertise, riqueza de conhecimento, de cada

com deficiência. Uma forma de rejuvenescer o movimento de
ciedade”, finaliza Débora Goldzveig.

Encontre o PROJETO IRMÃOS nas redes sociais:

membro para capacitações e workshops. Outro ponto a destacar

https://www.facebook.com/projetoirmaos

vídeo, fotógrafos, eventos, nutricionistas, músicos, entre outros

https://www.instagram.com/projetoirmaos2018/

é o envolvimento de voluntários como designers, produtores de
que se se envolvem com a causa.

http://projetoirmaos.com.br/

https://www.youtube.com/channel/UCnKKPUhbgs0c-jQga2iEDbg
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SEXUALIDADE

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

PANDEMIA E SEU
IMPACTO NA LIBIDO

Q

ue período difícil estamos passando, né ? É

muito raro conversar com alguém que não teve

sua vida abalada pela pandemia, seja no campo
financeiro, profissional ou mesmo emocional.

O confinamento trouxe uma convivência mais

próxima para muitos casais que mantinham superficialmente suas
relações e o que poderia parecer interessante, se transformou
em problema para muitos.

Se adaptar ao trabalho em casa, a pressão e medo de perder

o emprego, a insegurança de estarmos diante de um inimigo

invisível e tantas outras incertezas mexeu com o emocional e
consequentemente com a libido de muita gente.

O sexo é, para muitos, uma válvula de escape e um momento

de reestabelecer conexões, mas o que fazer quando um dos dois
perde o apetite sexual ?

Primeiramente e mais importe: respeitar o momento de cada

um e não tornar o sexo uma obrigação. Uma vez que isso está
claro e entendido, vale testar as dicas que vou passar aqui:

1 – Nós somos o que pensamos ! Logo, pensar em algo que

te excite, usar uma roupa que te faça sentir sensual, trocar
mensagens provocantes são bons exemplos de “excitantes”

naturais e fazem o nosso corpo se preparar para o ato sexual,
atuando na liberação de hormônios que são responsáveis
pela sensação de prazer e desejo;

4 – Livre-se da cul-

pa e das comparações.

Preocupações com outros

aspectos da vida, como o trabalho

e o estresse do dia a dia também
podem ajudar a esfriar sua relação.
Antes de mais nada estar

bem consigo é essencial. Cuidar de si é fundamental.

Essas são apenas al-

gumas dicas, mas vale
lembrar que há muitas
causas para a diminuição da libido e, caso
persista, é importante uma conversa

com seu médico de
confiança.

2 - Alimentos como: pimenta, açafrão, gengibre, ginseng,

maca peruana e o chocolate favorecem a produção hormonal,
atuando como um “estimulante sexual” natural para o nosso

organismo. Ter uma dieta com esses alimentos pode ser
uma alternativa, mas lembre-se de consultar seu médico ou
nutricionista antes de sair por aí fazendo sua própria dieta.

3 – Exercícios físicos ajudam na saúde e bem estar do nos-

so corpo, além de ajudarem na nossa autoestima ! Exercitar-se, mesmo que em casa, é sempre uma boa opção.
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Acesse nosso site ou entre em contato e saiba
como podemos te ajudar!
www.northisencoes.com.br

Rua José Debieux, 35 - 8º andar - Santana
São Paulo
+55 (11) 94757-7595
+55 (11) 3360-1313

T E S T- D R I V E V O LV O X C 4 0 H Í B R I D O

VOLVO XC 40
HÍBRIDO
UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA QUEM GOSTA DE TECNOLOGIA E
TEM OS OLHOS VOLTADOS PARA O FUTURO, MAS FAZ QUESTÃO DE
APROVEITAR TUDO QUE O PRESENTE TEM DE MELHOR !

M

esmo em meio ao “quase”
fim da pandemia da Covid-19 e ainda com tudo
voltando aos poucos à
normalidade, o SISTEMA
REAÇÃO, através da Revista Reação, retoma
a série de matérias especiais de Test-Drive
em parceria com as montadoras de automóveis em grande estilo. O retorno dos testes
realizados por nossa equipe exclusiva de
profissionais especializados em veículos e
adaptações para pessoas com deficiência
reiniciou em 2020, depois de mais de 7 meses parados com essa atividade por conta
da pandemia, com um veículo diferenciado,
da marca mais conhecida e respeitada mundialmente pelo seu apreço à segurança, com

28

REVISTA REAÇÃO

um modelo que traz tudo de mais moderno
e tecnológico: o Volvo XC40 T5 R-Design
Plug-in Hybrid !
A montadora sueca, sinônimo de segurança, mobilidade e tecnologia, nos cedeu
por mais de 20 dias um de seus modelos
mais vendidos no Brasil e que chegou para
dar ainda mais peso nessa nova geração de
veículos, híbridos ou totalmente elétricos. No
mundo já é uma tendência sem volta, mas
no Brasil, eles ainda estão chegando aos
poucos. Isso não quer dizer que a Volvo não
produza mais veículos a combustão - gasolina e diesel, por exemplo – mas a montadora
já possui, praticamente, pelo menos uma
versão “eletrificada” em toda sua linha vendida em nosso País.

Ser um modelo híbrido, significa que o
XC 40 T5 R-Design Plug-in funciona tanto à
gasolina, como também com energia elétrica. Isso traz não só tecnologia, mas muita
economia ao modelo. O modelo chega a
fazer, segundo a montadora, mais de 24 Km/
litro dentro da cidade e mais de 22 Km/l na
estrada. Ao contrário de modelos a combustão, os elétricos ou híbridos tem mais
potencial econômico em vias urbanas do
que em rodovias. Lógico que tudo isso tem
seu preço. O modelo no Brasil sai por cerca
de R$ 230 mil, porém, por toda gama de
equipamentos que tem, vale quanto custa.
Desempenho, acessibilidade, dirigibilidade e conforto: um SUV com potência
de esportivo !
Até por ter uma bateria enorme e pesada – em função de ser em parte, elétrico – o
SUV tem uma excelente arrancada e uma
agilidade fora do comum. E o melhor, tudo
isso no mais absoluto silêncio. Não se ouve
nenhum ruído do motor e a sensação é que
o motorista e os ocupantes do XC 40 Híbrido
estão flutuando sobre o asfalto.
O XC 40 possui 3 cilindros 1.5 litro turbo,
de 180 cv, conjugado a um motor elétrico
com potência equivalente a 82 cv. Juntos,
eles formam 262 cv e ainda, 43,3 Kgfm de
torque, com uma transmissão automática de
dupla embreagem e 7 marchas !
Com uma suspensão firme, o modelo
roda suave, macio, mesmo em terrenos irregulares. Durante a rodagem, o elétrico e a
combustão se alternam, sendo que em vias
urbanas ele funciona praticamente o tempo
todo como elétrico. Se quiser, o condutor
pode escolher no painel multimídia, a função
PURE, e ficar só utilizando o motor elétrico o

tempo todo. Porém, a autonomia da bateria
nessa função é de apenas pouco mais de
45 Km. Na função CHARGE, a bateria pode
se recarregar em parte com o carro em movimento, usando o motor a gasolina, em até
um terço da sua capacidade total.
O fato é que o XC 40 anda muito ! Sem
falar no conforto e na estabilidade. Com os
ajustes de banco todos feitos através de
botões – inclusive você pode gravar as melhores posições que ao apertar um botão que
fica na porta do carro pelo lado de dentro
do motorista, ele automaticamente coloca
o banco do jeito que o condutor prefere.
Guarda na memória !
O acabamento primoroso da Volvo é marca registrada. São perceptíveis em todos
os detalhes, o refinamento da marca sueca.
Seria impossível falar de tudo o que o XC
40 tem de tecnologia e itens de segurança
em apenas poucas páginas e ficando apenas 20 dias com o carro como nós ficamos.

Eles são muitos. Um deles é o City Safety,
que é capaz de identificar outros veículos,
pedestres, ciclistas e animais grandes à frente do veículo, mesmo no escuro, avisando
se uma colisão for acontecer, acionando os
freios automaticamente para ajudar a evitar
a batida, mesmo que o motorista não o faça.
Já o Pilot Assist é um sistema que ajuda a
manter uma distância pré-definida do veículo
da frente e corrige a direção para manter o
carro dentro da faixa na pista, ou seja, se
o carro for trocar de faixa por distração do
motorista, por exemplo, o carro traz sozinho
de volta para dentro da faixa de rolamento – é
o controle de cruzeiro adaptativo. Você sente
o volante puxar trazendo o carro de volta. A
não ser que o condutor acione a seta para
trocar de pista, assim o carro muda sem o
volante puxar de volta. É bem interessante e
seguro. Além disso ainda tem os controles de
estabilidade e tração, assistente de partida
em rampas, alertas de colisão dianteiro e
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traseiro, de ponto cego e de colisão traseiro.
O modelo ainda tem teto solar panorâmico
e som premium Harman Kardon com 13 alto-falantes. No painel de instrumentos digital,
tem tela de 12 polegadas, carregamento de
smartphone por indução e ar-condicionado
de duas zonas. No volante o motorista tem
praticamente todos os controles na ponta
dos dedos. A acessibilidade aos controles
no painel também é super fácil e tranquila,
principalmente na tela do multimídia, que
além de grande e intuitiva, funciona como a
tela de um smartphone, ao toque dos dedos
e mudando de telas arrastando para os lados. A posição de dirigir é muito confortável
e o apoio de braço para o motorista permite
uma empunhadura perfeita da alavanca de
freio e acelerador.
A altura do carro em relação ao assento
da cadeira de rodas para que usa é muito
boa. O ângulo de abertura da porta do motorista também permite uma transferência
tranquila.
O que pega um pouco, ainda, em modelos elétricos ou híbridos em nosso País
e a questão do carregamento da bateria.
O XC 40 é do tipo “plug-in”, ou seja, pode
ser recarregado externamente através de
tomada especial. A entrada da tomada fica
na lateral dianteira esquerda do modelo. A
recarga pode ser feita em estações espalhadas por alguns shoppings e hipermercados
nos grandes centros e leva em média 3h para
abastecer 100 % da carga da bateria. Já em
uma tomada doméstica convencional – 220 V
com aterramento – mesmo com todo cabe-
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amento apropriado para o “plug-in”, a carga
leva pelo menos, em média, umas 10 horas
para atingir sua capacidade total.
Espaço interno e porta-malas
O espaço interno do XC 40 é excelente.
Parece pequeno por fora, tomando por referência outros modelos SUV da marca, como
XC 60 e o XC 90, mas enga. O XC 40 tem
bastante espaço interno, além de sua beleza
externa característica da Volvo, que chama
muito a atenção por sua imponência e robustez. Os ocupantes da frente e os do banco
de traz viajam com conforto e segurança.

O espaço atrás é um pouco mais restrito.
Melhor levar somente dois ocupantes, já que
o túnel central por onde passa a bateria no
piso, fica bem elevado.
O porta-malas com acionamento elétrico
é um dos pontos altos do modelo. Para quem
precisa levar sua cadeira de rodas, consegue
fazer isso com facilidade, tanto com modelos
em “x” como monobloco, mas desde que
retirado o tampão interno traseiro do porta-malas. Hoje o XC 40, tanto o híbrido como o
modelo apenas movido à gasolina, tem uma
preferência notável entre os consumidores de
SUVs nessa faixa de preço. A relação custo x
benefício é indiscutível. É bom lembrar que o
modelo, por ser importado e ter o preço muito
além do teto permitido para isenção total de
impostos por pessoas com deficiência e familiares, possui apenas a isenção do IPI. Mesmo
assim, para quem tem condições, vale a pena
sem sombra de dúvida. Os carros híbridos ou
elétricos são isentos de rodízio na cidade de
São Paulo/SP.

Agradecimento – adaptações para os testes !
O modelo Volvo XC40 T5 R-Design Plug-in Hybrid, enviado pela Volvo para o SISTEMA REAÇÃO para a bateria de testes, passou pela instalação de alguns equipamentos
essenciais de adaptação para que, pessoas com as mais diferentes deficiências pudessem dirigir o veículo e assim testá-lo, juntamente com nossa EXCLUSIVA equipe de
profissionais especializados, que há mais de 20 anos realiza esse trabalho junto com as
montadoras de veículos e em parceria com empresas de adaptação. Desta vez, fica aqui
o nosso agradecimento para a empresa de adaptação La Macchina, parceira que instalou
os equipamentos para os testes, que fica na região da Vila Mariana, na capital paulista.

SYNGENTA

EMPREGABILIDADE

UMA JORNADA PERMEADA POR TRANSFORMAÇÃO E ORGULHO !

O

Syngenta Group é uma

ciente, o modelo de Oficinas Terapêuticas,

de inovação agrícola do

de inclusão, mas não defini-lo por completo.

das principais empresas

poderiam sim permear o nosso programa

mundo, criada há mais

Ele seria direcionado àqueles profissionais

de 250 anos. Seus 48.000

que, sem este modelo, não poderiam ter

colaboradores distribuídos em mais de 100

acesso a nenhum tipo de apoio, desenvol-

países buscam transformar a agricultura

vimento ou oportunidade laboral, devido à

por meio de produtos e tecnologias inova-

gravidade de seu comprometimento intelec-

dores, que têm um papel crucial na cadeia

tual, configurando a denominada ‘limitação

de alimentos para alimentar o mundo de

grave ou severa’. E, mesmo que compondo

forma segura, sustentável e com respeito

o nosso modelo híbrido de inclusão, de-

ao nosso planeta.

cidimos que faríamos uma gestão muito

A Syngenta está presente nas principais

mais próxima deste grupo de profissionais

regiões agrícolas brasileiras por meio de

centros de pesquisa e estações experimen-

para seguirmos com seu desenvolvimento
e eventualmente podermos considerá-los

tais, bem como pela realização de plantios

negócio, por meio de projetos específicos e

com produtores de culturas variadas, em

des. Em um primeiro momento, a avaliação

ta aberta para a qualificação, que por sua

inferia em uma efetiva inclusão, tendo em

programa mais amplo, denominado como

experimentais desenvolvidos em parceria
diversos ecossistemas e locais do país.

A discussão sobre cotas de inclusão, na

Syngenta, faz parte das interações frequen-

tes entre gestores e líderes de RH, que visa
elaborar um programa de inclusão, envol-

vendo uma companhia líder no segmento de
insumos agrícolas, com quase 3 mil funcio-

nários espalhados pelo Brasil. De janeiro de

2019 até setembro de 2020, foram admitidos
55 PcD como parte de um foco e esforço da

Syngenta em promover a inclusão e desen-

dentro de suas possibilidades e capacidada Syngenta era de que esse modelo não

vista o fato de impossibilitar a real integração
de profissionais com deficiência dentro da

organização. Ao mesmo tempo, tal sistema
viabilizava o ingresso de pessoas com deficiência intelectual severa no mercado de
trabalho, tornando-os cidadãos economica-

mente ativos”, afirma Cinthia Bossi, Diretora
de RH da Syngenta.

A empresa conta com mais de 110

em outras oportunidades na organização”.
“Oportunidade de trabalho significa por-

vez gera inclusão. Como parte de nosso

Cultivar, todos esses profissionais contam

com acompanhamento técnico psicológico
mensal, envolvendo funcionário e gestor,

e é nesse movimento que viabilizamos

conversas essenciais, que rendem aproximação, aprimoramento de habilidades e
competências necessárias para evolução,
tanto pessoal quanto profissional e, também

resolução de possíveis arestas criadas ao

volvimento de profissionais com deficiência.

profissionais PcD. Uma grande parte está

nidades interessantes surgiram. A primeira

também conta com esses profissionais em

histórias como a de gestores buscando se

Cascavel/PR, Aracati/CE, e em outros polos

melhor com seus funcionários têm se inicia-

“Logo no início dessa jornada, duas oportu-

delas veio com a aquisição da Nidera, pela

Syngenta, em 2018. Importante player no setor de sementes da América Latina, a Nidera
trouxe uma experiência de atendimento da

lei de cotas por meio das denominadas Ofi-

cinas Terapêuticas. Por meio delas, pessoas
com deficiência intelectual de grau grave

ou severo são contratadas e alocadas em

na cidade de São Paulo, mas a empresa
Paulínia/SP, Londrina/PR, Uberlândia/MG,

da Syngenta. Para participar dos processos
seletivos os profissionais podem registrar

seu perfil profissional na Comunidade de
Talentos: https://pages.beamery.com/syngenta/form/join-our-talent-network

De acordo com a diretora de RH da

ambientes apropriados para propiciar o de-

empresa, “os valores, cultura, propósito e

supervisão formada por uma equipe técnica

diálogos e ponderações. Uma das primeiras

senvolvimento profissional específico, com

e multidisciplinar e rotinas especialmente
desenhadas para que, mesmo em uma lo-

calidade diferente, possam contribuir para o

ambição da Syngenta nortearam análises,
conclusões à qual chegamos foi a de que,
com base na certeza que o mero cumprimento legal de cotas não nos seria sufi-

longo do caminho”, afirma Cinthia Bossi.

Para a diretora de RH da Syngenta “belas

alfabetizar em libras para se comunicarem

do na Syngenta. Inspirando times, equipes

parceiras e engrandecendo o orgulho de

pertencer a uma companhia que se desafiou a olhar para a inclusão de um modo
cuidadoso e efetivo. Seguimos firmes no

desejo de atuar pela quebra do ciclo vicioso
já pontuado e confiantes na iniciativa de

trazer esses profissionais para a nossa orga-

nização e viabilizar oportunidades reais de

desenvolvimento e qualificação. Praticando,
de fato, a inclusão”. Mais sobre a empresa
em www.syngenta.com.br/carreiras
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LIÇÃO DE VIDA

STEFANY, JOGADORA
SURDA DO PALMEIRAS !
Créditos FOTOS: Priscila Pedroso/Palmeiras

E

m 2020 a história do futebol feminino brasileiro ganhou mais um capítulo de inclusão social. Talvez um
dos ou o mais importante deles até hoje: a primeira
jogadora de futebol feminino surda do nosso País !
No Campeonato Brasileiro A-1, a meio-campista
Stefany Krebs fez sua estreia pelo Palmeiras – clube paulista
tradicional – na competição.
Tefy, como gosta de ser chamada, é a primeira jogadora surda
a atuar no torneio nacional, fato marcante para ela e para outras
que também têm o mesmo sonho.
Sua estreia aconteceu na cidade de Campinas/SP, durante
a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta. Ela foi chamada
pelo técnico Ricardo Belli e viveu um momento inesquecível. “Fiquei muito feliz e grata pela oportunidade de
representar a inclusão da comunidade surda no futebol.
A pandemia me fez refletir bastante e voltei ainda
mais focada para o Palmeiras. O descanso também
me ajudou a melhorar as minhas lesões, pois estava
sentindo muita dor, principalmente no joelho, passei
por uma operação no ano passado. Quando retornamos, me senti mais preparada para dar o meu melhor
em campo”, afirmou Stefany.
Natural de Erechim/RS, a gaúcha de 22 anos sabe bem
como conquistar títulos. No seu currículo, ela é nome
constante na Seleção Brasileira de futsal para surdos
desde os 15 anos, conquistando Mundial de Futsal
de Surdos (2019), Campeonato Interclubes (2016),
Campeonato Panamericano (2014), Campeonato Sulamericano (2013) e Taça Brasil de Futsal (2013).
A surdez não impediu Tefy de sonhar e trabalhar
forte por um lugar no elenco palmeirense. Desde
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que chegou, ela transformou a forma da
equipe de se comunicar, ensinando Libras
e criando gestos para as jogadas do dia a
dia. Além disso, ela conta com a ajuda do
preparador físico William Bitencourt e da
analista de desempenho Vanessa Silva,
que são da comissão técnica da Seleção
Brasileira de futsal de surdos. Em trabalho
separado, eles fazem um treinamento fora
de campo diariamente com vídeos e explicações individuais.
“No começo, foi um pouco difícil me
adaptar por conta da língua, já que eu uso
Libras e eles usam o português. Com o
tempo, fomos nos adaptando e isso foi melhorando cada vez mais. Todos os dias vou
para o campo meia hora antes de treinar
para saber as informações, entender melhor
o que terá nos treinos e isso facilitou para
que eu possa treinar com as meninas. Acredito que, cada vez mais, essa adaptação

vai melhorar. Eu acredito muito”, comentou.
Diagnosticada com apenas dois meses
de idade, a jogadora teve o apoio da família
no sonho de se tornar uma esportista profissional e na luta pela inclusão social dos

surdos. Após o sucesso no futsal, ela partiu
para o desafio no campo no tradicional clube
paulista e se sente orgulhosa pelas conquistas até agora. “Até agora, vou dizer a frase
que sempre falo para motivar as meninas/
pessoas, que é: ‘Acredite nos seus sonhos,
nunca desista ou duvide deles. Lembre-se
de que você é capaz, pode conseguir e
lute até o fim. Se não deu certo, tente mais
uma vez e confie nas mãos de Deus, que
Ele sempre tem o melhor plano para nós.
O importante é não ter medo de tentar’. Essa
frase sempre me faz lembrar de não desistir,
e sim lutar mais, até o último batimento do
meu coração. Quanto mais foco nos objetivos, mais resultados bacanas você vai
receber um dia. Orgulhosa ? Sempre estou,
impossível não estar ! É muito importante
amar a si mesma e ter orgulho das suas
conquistas”, comemora a atleta.
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SUPERAÇÃO

POR HERMES OLIVEIRA

ACIDENTE NA PISCINA

E

le era um motorista de caminhão ca-

çamba e aos 48 anos, se preparava
para ser carreteiro, motorista transportador com Bitrem.

Um dia tranquilo de março no ano

de 2017, um simples mergulho em uma piscina virou
um pesadelo para Claudinei Carvalho Pereira. Ele

bateu no fundo com a cabeça e lesionou a coluna e a

medula na C 3 e C 4, ficou desmaiado por um tempo
até que os amigos perceberam e o retiraram da água.

Socorrido ao pronto-socorro, ele só se lembra de dois

dias depois, quando acordou com o diagnóstico de
tetraplegia.

Claudinei teve que deixar a profissão e o seu so-

nho, para se dedicar aos cuidados do próprio corpo,
e aprender a viver e se locomover em uma cadeira
de rodas.

Ele foi socorrido no momento do acidente e le-

vado para o pronto-socorro. Lá foram feitos todos
os procedimentos possíveis e necessários. Foram

momentos difíceis. Com muito esforço e dedicação,
ele logo já estava se reabilitando e até participando
das reuniões da ACALME - Associação dos Lesados
Medulares do Noroeste do Paraná.

Assim que iniciou sua luta particular, conseguiu

montar alguns aparelhos em sua própria casa. Devido

à pandemia ele treina entre 2 e 3 horas todos dias,
sempre com instrução dos profissionais de fisiotera-

pia e com acompanhamento médico. Dessa forma, ele
tem conseguido resultados inimagináveis e está muito
feliz, após um ano e cinco meses, começou a ficar em

pé e dar alguns passos sem apoio do andador. “Quero
voltar a fazer tudo o que fazia antes”, diz Claudinei.

Um caso que serve de alerta nesse próximo verão

que promete muito calor e para se refrescar a saída

é sempre a praia, a piscina, rios e cachoeiras... e é

aí que mora o perigo ! Toda atenção é válida para
não ter um pesadelo assim como esse do Claudinei.
Fica a dica !

Hermes Oliveira
é paraplégico, cadeirante, autor do Livro
“Um motorista especial de carreta”,
ex-piloto de Parakart, estudante de
administração de empresas e associado
na ACALME, em Campo Mourão/PR.
E-mail: hermes50silva@gmail.com
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MAIS EFICIENTE

POR SAMARA DEL MONTE

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA
NO ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DE COVID-19

E

ste ano está sendo marcado especialmente pelo isolamento social, que nos foi imposto pela pandemia do
novo Coronavírus.
A ISAAC Brasil - International Society for Augmentative and Alternative Communication, que atua em 11
estados, teve várias ações de enfrentamento da pandemia Covid-19.
Uma delas foi ter trabalhado em parceria com a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) no projeto Comunicação Alternativa
no Contexto Hospitalar – COVID19. Foram desenvolvidas pranchas de comunicação para atender pessoas, que por problemas
respiratórios não conseguiam se comunicar pela fala, a expressar
suas necessidades, seus sintomas, seus sentimentos. As pranchas
foram espalhadas por vários lugares no Brasil e também traduzidas
em outras línguas.
Outra iniciativa da ISAAC Brasil foi a campanha FIQUE EM CASA
que foi vinculada nas redes sociais. E esta eu participei usando os
símbolos Bliss que fazem parte da minha prancha de comunicação.
Os Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicação (CAA)
são úteis em diversas situações. Resultam da utilização conjunta e
coordenada da escrita simples, com um sistema de signos e símbolos enquanto estratégia para incentivar a comunicação, criando
situações de interação. A escrita pictográfica tem ganhado cada vez
mais espaço no cotidiano das pessoas, fazendo parte da comunicação, seja nas redes sociais, nos espaços de educação, cultura e
até orientações em placas de sinalização, configurando, em muitos
casos, uma linguagem universal.

Outubro é o Mês Internacional de Conscientização da Comunicação Alternativa, com diversos países engajados na campanha,
cujo tema Bridging the Silence through Solidarity nos convoca a
quebrar o silêncio através das diversas formas de comunicação,
por meio da solidariedade.
Neste movimento, o tema desse ano da ISAAC Brasil foi definido:
Viva a Comunicação Alternativa !
E assim com mais possibilidade de comunicação e distanciamento social vamos vencer essa pandemia !

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

N O TA S

“MÃOS DE ANJOS” EM PARCERIA COM PROJETO
IBR ADAPTAÇÕES E PERSONALIZAÇÃO

Em abril último, procurados por uma garota de 22 anos

de gel de 12V e 30 Amp. Decidimos trocar a tração traseira

Anjos e o Projeto IBR se uniram para ver a possibilidade de

encosto e assentos de espumas injetadas com revestimentos

de pequena estatura, chamada Francilene, a oficina Mãos de

aquisição de uma cadeira motorizada para a garota. Só que
infelizmente não existia ainda hoje no mercado, cadeiras moto-

rizadas específicas para pessoas de pequenas estatura (pesso-

as com nanismo). O desafio foi grande e aceito, e começaram
juntos então, a projetar uma cadeira com as medidas exatas

da “Pequena França” (nome que carinhosamente passaram

a chamar Francilene). “Nosso objetivo era, em primeiro lugar,

proporcionar segurança, conforto e estética. Precisaríamos
de uma base que fosse resistente, porque cada motor tem

300W. Optamos então por uma cadeira em X para ser usada
de chassi, por causa da estabilidade. Uma plataforma em ferro

de 5mm para suporte de baterias... foram usadas 2 baterias
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por dianteira para não haver risco de quedas, colocamos
em couro 100 %. Colocamos cintos para a segurança, pneus

com câmaras para o melhor conforto, bolsa na parte traseira

do encosto e, enfim foi nascendo cada detalhe para dar vida a

cadeira da Pequena França”, conta um dos responsáveis pelo
projeto, ressaltando que tiveram a parceria de empresas que

ajudaram a tornar real cada detalhe da confecção da cadeira.
A “Couro do Vale”, que fez bancos incríveis de couro 100 %,

um “Revestimento Pintura Eletrostática”, que confeccionou
sob medida uma bolsa para que a menina pudesse ter mais

autonomia para levar seus pertences. “Foram muitos desafios
e detalhes pensados com muito carinho para que ela tenha au-

tonomia e liberdade para se locomover sozinha”, completam.

NOVA
EMPRESA DE
CONSULTORIA
PARA
ISENÇÕES
DE PCD

19 ANOS ATUANDO COM O
TERCEIRO SETOR !
nasceu para ser o norte para
as organizações sociais que

se dedicam à caridade, paz,

educação, enfim, ao próximo,
uma vez que elas se depa-

rarem com o mundo da infinita burocracia, precisarem

de apoio, orientação e um
atendimento colaborativo e

terem onde aportar. “Assim,

chegamos aos 19 anos, com
Uma organização que nasceu com o

espírito da participação social, do envolvimento, das pessoas e da solidariedade.
A A2 Office não nasceu para ser uma empresa de contabilidade convencional, mas

uma equipe de excelência e

dedicação, vamos nos superando a cada

dia”, diz Ricardo Beráguas, proprietário da

empresa. “Já somos em 30 profissionais
ligados diretamente ao envolvimento com
o Terceiro Setor”, finaliza orgulhoso.

Após 20 anos de atuação na in-

dústria automotiva e na implantação

de projetos de melhoria de qualidade na rede de concessionárias,

Davi Hebert de Andrade decidiu se

dedicar à causa da pessoa com deficiência e agora está à frente da Auto

PCD, empresa que uma gama de
serviços que facilitam a mobilidade

e a independência desse público.
“Decidi também atuar como inter-

locutor junto às concessionárias
de veículos, visando maior interface com os direitos da PcD, como

isenção de impostos, e a compra de
veículos, além de seguros e muito

mais”, comenta Davi, que possui um
irmão com sequelas de paralisia ce-

rebral e dificuldades de locomoção.
“Vivi a mesma dificuldade quando
precisei adquirir um veículo para

transportar o meu irmão caçula. Foi

então que tive a ideia de criar um
projeto focado em simplificar os pro-

cessos”, finaliza Davi Hebert. Mais
informações: www.autopcd.com
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ARTIGO

POR GERALDO NUNES

DIREITOS ASSEGURADOS A PCD NÃO
PODEM SER DESRESPEITADOS POR
GOVERNANTES OU LEGISLADORES
ASSEGURA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL !

S

e já não bastasse o governagoverna
dor João Doria ter encaminhaencaminha
do ao legislativo paulista um
projeto de lei que pode sussus
pender a isenção do IPVA às

pessoas com deficiência que não dirigem (PL
529/2020), agora também o governo federal
decidiu apertar cerco justamente sobre as
PcD e ainda as pessoas idosas sem direito à

guiria sobreviver com uma renda mensal em

aposentadoria.

valor tão irrisório.

Em 16 de setembro de 2020, foram publi-

Outra novidade é que os dispêndios mensais

cadas no Diário Oficial da União – DOU, novas

com alimentação especial, medicamentos, con-

normas para a concessão, manutenção e a

sultas médicas e fraldas descartáveis passarão

revisão do Benefício de Prestação Continuada

a ser deduzidos do rendimento bruto familiar,

– BPC/Loas, pago a idosos acima de 65 anos

por mês. Entretanto, para isso, será preciso

e pessoas de baixa renda com algum tipo de

legitimar a circunstância com a apresentação

deficiência.

de um formulário médico e ainda outros do-

Ficou definido que, para se ter direito ao
benefício, no valor mensal de um salário mínimo – R$ 1.045 – é necessário que o rendi-
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cumentos.
Será preciso ainda atestar que o requerente
não recebe esses itens por órgãos públicos.

mento bruto mensal por pessoa da família,

Somente depois que as informações trans-

seja de até 1/4 do salário mínimo (25 %), o

mitidas pelo interessado forem confirmadas

que corresponde a R$ 261,25.

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

Tal decisão leva praticamente todos as PcD

de acordo com as novas regras, é que a con-

a perder o benefício, afinal ninguém conse-

tinuidade do benefício ficará garantida. Ainda

partam para cima dos verdadeiros sonegadores, até porque os direitos
fundamentais aos cidadãos e cidadãs portadores de deficiência bem
dos idosos estão assegurados na Constituição Federal promulgada
em 1988 que garantem de maneira clara que nenhum de nossos
segmentos sociais ou mesmo de minorias, podem ser desrespeitados, nem mesmo por qualquer assembleia legislativa ou mesmo o
Congresso Nacional.

Geraldo Nunes
se tornou paraplégico com um ano e meio de
idade, é jornalista profissional especializado em
mobilidade urbana e acessibilidade. Pesquisador e
memorialista, durante 20 anos sobrevoou a cidade
de São Paulo/SP na condição de repórter aéreo.
E-mail: geraldo.nunes1@gmail.com

assim, caso surjam dúvidas da previdência social quanto à autenticidade ou integridade dos documentos exigidos, o INSS
poderá pedir, em qualquer tempo, os documentos da inscrição original, ficando o
responsável pela apresentação das cópias
sujeito às sanções administrativas, civis e
penais aplicáveis. Em outras palavras, na
prática é quase a extinção do BPC/Loas.
Pessoas com deficiência
Neste sentido, o mesmo benefício às
pessoas com deficiência passará também
revisão periódica. Ou seja: a concessão
do benefício dependerá da comprovação
da deficiência e a renda familiar mensal
per capita limitada aos parâmetros de
concessão do benefício.
A partir de agora, será necessário comprovar que a deficiência do beneficiário,
faz dele uma pessoa incapaz de trabalhar
em qualquer atividade de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial de maneira
plena e efetiva como cidadão atuante na
sociedade.
Além disso se exige, a partir de agora, que a apresentação das informações
declaradas na solicitação do benefício,
sejam feitas por meio de assinatura digital
ou por acesso com usuário e senha.
Nosso apelo aos governantes é para
que deixem de atacar os mais fracos e
REVISTA REAÇÃO
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P O R S U E LY C A R V A L H O D E S Á YA N E Z

EXCLUIR, INCLUIR,
PENSAR... DANÇAR !

P

ensando nos caminhos já percorridos em relação às conquistas em
prol das pessoas com deficiência,
podemos conferir alguns relatos
do que já foi vivido e ainda nos
dias de hoje podemos viver... será ?
De acordo com históricos já registrados, é
possível identificar quatro posturas principais
com relação às pessoas com deficiência.
A primeira delas é a “exclusão”. De acordo
com esta postura os indivíduos que apresentam alguma deficiência deveriam ser afastados
da sociedade. Por muitos anos, infelizmente,
pessoas com deficiência eram escondidas e
se tornavam invisíveis para a sociedade “dita
normal” e também invisíveis umas em relação
às outras.
A segunda forma é a “separação”. Afastadas
da sociedade, as pessoas com deficiência eram
institucionalizadas e viviam apenas entre elas.
Diferentemente do caso da “exclusão”, as pessoas não eram escondidas de maneira isolada,
mas havia um ambiente em que permaneciam
separadas da sociedade de maneira coletiva.
A terceira forma é a “integração”. Neste
modelo os indivíduos com alguma deficiência
42
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permanecem dentro da sociedade, mas com
espaços diferenciados. Segundo esta possibilidade, as pessoas estão inseridas na sociedade,
porém, continuam interagindo apenas entre
elas em salas e instituições destacadas.
A quarta forma é a “inclusão”. De acordo com
esta última postura, as pessoas com deficiência
não apenas estão “integradas” na sociedade,
mas também “incluídas”, ou seja, o lugar das
pessoas com deficiência é exatamente o mesmo lugar das pessoas sem deficiência. Esta
postura parte do princípio de que todos os
indivíduos são diferentes uns dos outros e de
que a diversidade é uma enorme oportunidade
de aprendizagem de todos os lados.
Em muitas situações, como em algumas
políticas, comportamento de empresas, escolas e outros, existe ainda a pretensão de desconsiderar boa parte dos avanços da inclusão
e retornar aos estágios anteriores. Defender
escolas e salas separadas, locais segregados
totalmente são pontos de vista que, na prática, impedem que os indivíduos convivam no
mesmo ambiente. Como consequência, gera
um empobrecimento da experiência de toda a
sociedade. Solução que não envolve as pessoas com deficiência em seu processo lhes nega
autonomia que a inclusão pretende resgatar
(ressalto que isso não exclui a importância de
capacitações, abordagens ou recursos específicos para o aprendizado e acessibilidade).
Muitos se utilizam de princípios morais para
se justificarem em suas condutas inadequadas,
considerando serem melhores que os outros
como filhos do Criador.
De acordo com princípios bíblicos, podemos ressaltar um princípio muito conhecido por
todos, que determina que fomos todos, sem
exceção, criados à imagem e semelhança de
Deus. Deste modo, a pessoa com deficiência é
reflexo do divino assim como todos os demais

indivíduos. Portanto, praticar a inclusão é alcançar a plenitude.
Sermos todos a imagem de Deus,
nos convida a encontrar o que existe
de sagrado em cada pessoa. Segundo
esta compreensão não existe e não
existem pessoas especiais porque todos somos especiais. A pessoa com
deficiência não é melhor ou pior do
que ninguém. É diferente, assim como
somos todos diferentes uns dos outros. A somatória de nossas diferenças é o que imprime beleza e unidade
na raça humana. O restante é miopia.
Aliás, miopia é uma das minhas várias
deficiências. E, no entanto, não ter
estudado em escolas ou salas de aula
para míopes me possibilitou conhecer
muitas pessoas legais, interessantes,
fossem elas míopes como eu ou não.
Ter uma classe só de diabéticos ou só
de banguelas, já imaginou ?
A dificuldade em reconhecermos
nossa semelhança em algum ser humano é dificuldade nossa, uma deficiência nossa. É preciso rever conceitos
e pré-conceitos.
Um aspecto importante de ser citado é o aspecto emocional. Percebemos também pessoas que buscam a
inclusão para pessoas com deficiências físicas (ou sensoriais ou intelectuais) e não se atentam para as deficiências emocionais e comportamentais
que aprisionam e limitam diversas áreas da vida da pessoa (ressaltando que
em muitos casos a reabilitação pode
ficar comprometida).
Quando não me amo e me conformo em viver de acordo com traumas
e barreiras, me excluo dentro de mim
mesmo. Inclusão também está presente na vida familiar. No convívio em
família (nessa quarentena) não entendemos que as diferenças deveriam nos
aproximar, pois nos complementam
como um todo. O aproveitamento de
cada parte do todo que todos têm
promove grandes construções, negócios, avanços em muitas áreas da

vida quando enxergo todos como sendo integrantes
do Todo.
O aprendizado está aí... Quando a gente não se
iguala, uma pandemia nos iguala...
Retomando... Podemos viver em um momento social e político complicado, mas também ainda vivemos
momentos do cotidiano, em não poucos lugares, como
em escolas, comunidades, que, por muitas vezes por
desconhecimento ou conscientes mesmo, desejam
retroceder no que tanto já se conquistou não apenas
como direito das pessoas com deficiência, mas como
direito de ser humano ! Bom verificar o que ainda está
no pensamento, no conceito das pessoas, da família,
da sociedade (alguns tópicos sobre a importância do
preparo de pessoas para lidarem com as diferenças
e semelhanças nos locais é um debate mais amplo e
enriquecedor, abordado em outra oportunidade).
Que possamos ser verdadeiramente inclusivos e
fortalecermos uma sociedade para que veja nas diferenças e semelhanças oportunidades de aprendizagem, de enriquecimento, de fortalecimento do ser
humano, da Paz.
Como ouvi um dia: “inserir é convidar para
a festa, incluir é chamar para a dança”... Então...
vamos dançar pessoal !!!
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.
suelydesa@hotmail.com
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TECNOLOGIA

PRIMEIRO SISTEMA INTUITIVO
PARA PRÓTESES DE MÃOS COM
RECONHECIMENTO DE PADRÕES
CHEGA AO BRASIL

A

lcançar uma garrafa e derramar um copo de água é
uma ação completamente comum para a maioria de
nós. Mas não para alguém após uma amputação de
braço. No passado, a maioria dos usuários de próteses
tinha que usar “co-contrações” específicas - breves
contrações simultâneas de dois grupos musculares – que são alternadas manualmente entre funções individuais da prótese. Com
Myo Plus, o primeiro dispositivo de controle de próteses do mundo
com reconhecimento de padrões, agora isso mudou. “Quando uma
pessoa pensa em um certo movimento ou aperto da mão, o cérebro envia sinais correspondentes para os músculos. Os músculos
então realizam o movimento ou firmeza. Após uma amputação, a
mão e sua função ainda são mapeadas no cérebro. Os amputados
ainda podem imaginar o movimento da mão e com isso os sinais
ainda são enviados também, mas falta o órgão correspondente para
executar o comando. O dispositivo Myo Plus faz essa leitura. O reconhecimento utiliza oito eletrodos para medir os sinais recebidos
no antebraço e reconhece padrões característicos de movimentos

individuais”, explica o Dr. Thomas
Fuchsberger, chefe do Departamento de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva
e Estética e Cirurgia da Clínica TRaunstein,
que desenvolveu junto à Ottobock e à Universidade
de Tübingen, na Alemanha, os primeiros testes do sistema.
O Sistema foi criado pela indústria alemã Ottobock, que há 100
anos é líder mundial em alta tecnologia para próteses e órteses. No
Brasil, possui clínicas referência em reabilitação de amputados em
São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Porto Alegre/RS e Curitiba/PR.
Reconhecimento de padrões torna próteses
mais adaptáveis à rotina individual
Oito eletrodos no dispositivo de controle de prótese medem os
padrões de movimento dos músculos no antebraço residual e os
atribuem a certos movimentos ou ações da mão. Amarrar cadarços
ou girar uma maçaneta, por exemplo. Quando o paciente procura
uma garrafa de água, o dispositivo de controle da prótese Myo
Plus reconhece o padrão de movimento associado e dá à prótese
o comando para realizar a respectiva aderência ou rotação. Isso é
feito automaticamente. “O maior benefício geral é que a prótese
aprende com o usuário. Ao contrário dos demais sistemas nos quais
o usuário precisa aprender como uma prótese funciona ou precisa
se adaptar a como a prótese funciona. Como o novo sistema, a
prótese pode receber e processar mais sinais e intuitivamente replicar mais movimentos e funções das mãos. A prótese pode assim
ser controlada mais rapidamente e com mais precisão. Isto faz o
manuseio da prótese ainda mais adequado às rotinas individuais
dos pacientes, o que aumenta a aceitação da prótese pelo usuário”,
explica o especialista.
O paciente controla o processo de aprendizado da prótese
por aplicativo
Após o ajuste inicial por um profissional de ortopedia, o paciente
pode gerenciar de forma independente o dispositivo de controle
de prótese por meio de um aplicativo. O aplicativo visualiza os
padrões de movimento registrados. Isso permite que o paciente
pratique acessando subconscientemente cada padrão. A maioria
dos pacientes pode aprender a usar o novo dispositivo de controle
em questão de dias. O maior desafio que os usuários enfrentam é
a semelhança entre padrões individuais. Devido ao fato de muitos
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movimentos das mãos diferirem apenas pela menor nuance,
o Myo Plus precisa reconhecer e atribuir corretamente muitos
padrões diferentes. Assim que a comunicação entre o usuário
e o dispositivo de controle for estabelecida, o usuário poderá
salvar qualquer progresso através do aplicativo e, assim, fazer
seus próprios ajustes.
Autoconfiança
Funções minimalistas das mãos como o manuseio do
celular ou a utilização do teclado ganham precisão com a
tecnologia. Isso permite mais autoconfiança e consequentemente reinserção social e econômica. “Quando os movimentos
pretendidos podem ser implementados de forma mais eficaz
pela prótese, os usuários ganham mais autoconfiança em
suas vidas cotidianas. Ter mais segurança e autoconfiança no
manuseio da prótese ajuda os usuários a se reintegrarem em
seus aspectos sociais e profissionais com mais sucesso. No
caso de acidentes de trabalho, em particular, esperamos ver
uma melhoria clara na redução do tempo de reabilitação e mais
pessoas retomando seus postos no mercado de trabalho”,
finaliza o Dr. Fuchsberger.
O reconhecimento de padrões Myo Plus é compatível
com todas as mãos protéticas MyoBock da Ottobock. Em
combinação com as 14 pegadas e posições da mão biônica
multiarticulada, o reconhecimento de padrões oferece suporte
para os desafios do dia a dia, como o uso de um teclado.
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MÚSICA E ARTE

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

30 ANOS DE MÚSICA E
ESTREIA NA TV: “BRINCANDO
COM A CELELÊ” !!!

O

lá! Nos meses de outubro,

Paulo, sou professora de música

estaremos em comemo-

ficiência, ministro cursos, trabalho

novembro e dezembro,
ração dos meus 30 anos

como Educadora Musical

e Musicoterapeuta pelo Brasil e no exterior,
com a estreia na TV dos episódios: “Brincando com a Celelê”.

Já me apresentei em Portugal, Espanha,

Itália, França e Israel. Desde 1990, em São

para crianças e pessoas com de-

com hidroterapia, unindo a música

e as artes. Até hoje realizo trabalhos
voluntários para pessoas carentes e
doentes do Brasil e da África. Também compus canções específicas
e criei espetáculos para crianças,

pessoas com deficiência e para a

Terceira Idade. Levei aos palcos, à

TV e ao rádio vários personagens de minha criação, como: a Celelê,
a bruxa Mavel e a fada Lindavel, entre outros.

Em novembro de 1993, fiz a primeira apresentação ao vivo na

capital paulista e continuo até hoje com espetáculos educativos e
de inclusão. CDs, livros educativos, DVDs, vídeos e livro em Braille
estão no site: www.celeleeamigos.com.br

A estreia na TV será dia 24 de outubro, sábado, às 10h15 na TV

Aberta SP - Canal Comunitário (Canal 9 NET, 186 Vivo, 8 Vivo Fi-

bra e no site: www.tvaberta.tv.br - Ao Vivo). As reprises serão aos

domingos às 9 horas e às quartas-feiras 14 horas. Alguns vídeos
estarão disponíveis no Youtube celeleeamigos.

“Brincando com a Celelê” é uma série de episódios educativos

e de inclusão, que reúnem histórias curtas, contadas com personagens divertidos, fantoches da Turminha Celelê e videoclipes.

Com grande experiência nas áreas da Educação e Terapêutica,

por meio de histórias e músicas, incentivo as crianças a estudar,

brincar, ajudar o próximo, conhecer a importância da amizade,
do amor, respeito, união, inclusão, dos cuidados com a natureza

e todo o aprendizado é transmitido com muita alegria, mantendo
sua originalidade e autenticidade.

Agradeço de coração a todas as pessoas que sempre me apoiaram !
Um grande beijo da Celelê !!!

Celise Melo (Celelê)
é cantora, compositora,
musicoterapeuta, atriz, educadora,
escritora e é sucesso de público
desde 1990 no Brasil e exterior. Tem
Programa de TV e de Rádio Arte e
Inclusão !
Site: www.celeleeamigos.com.br
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NOVIDADE

PCD TERÁ CARROS ADAPTADOS
PARA ALUGAR EM SÃO PAULO/SP
NO FINAL DESTE ANO !
ção, o infrator será penalizado com pagamento

de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda resta ao município regulamentar a Lei.
A nova legislação passara a vigorar apenas a
partir do início de dezembro de 2020.

D

LEGISLAÇÃO FEDERAL

epois de a Câmara Municipal
de São Paulo/SP ter aprovado o
projeto de lei Nº 263/18, de autoria do vereador George Hato,

o Prefeito da capital paulista,

Bruno Covas, sancionou a Lei Nº 17.449 que
dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras
de veículos automotores disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.

De acordo com a nova legislação, os estabe-

lecimentos sediados no Município de São Paulo
que ofertem para locação veículos automotores

ficam obrigados a disponibilizar veículos adap-

tados ao uso de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.

Os estabelecimentos deverão disponibilizar

ao menos 1 (um) veículo adaptado ao uso de
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida a

cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.
Caso o estabelecimento tenha frota inferior a 20

(vinte) veículos, deverá disponibilizar ao menos
1 (um) veículo adaptado.

Em caso de descumprimento da nova legisla-

O Decreto Federal Nº 9.762/2019, que

regulamenta os artigos 51 e 52 da LBI –
Lei Brasileira de Inclusão determina que

em todo o Brasil as locadoras de veículos
devem dispor de frota própria ou subcontratada para atender o decreto e ficam obri-

gadas a oferecer um carro adaptado para

uso de pessoa com deficiência, a cada
conjunto de 20 automóveis de sua frota.
Esse veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica,

vidros elétricos e comandos manuais de
freio e de embreagem. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) declarou a constitucionalidade

de dispositivos do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146/2015) que obrigam

as locadoras a terem um veículo adaptado
a cada conjunto de 20 automóveis da frota. Os ministros julgaram improcedente a

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

5452, em que a Confederação Nacional do
Transporte (CNT) que buscava suspender
essa obrigatoriedade.
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NORMAS TÉCNICAS

P O R M AY C O N F O G L I E N E

A SOCIEDADE, A NBR 9050, OS
PROFISSIONAIS E SEUS DESAFIOS !

F

eliz nesta oportunidade pela respon-

além de considerar as pessoas com deficiência, a

esse tema essencial para o dia-a-dia de

as que têm dificuldades de locomoção, os idosos,

sabilidade imensa de apresentar sobre
todas as pessoas. O desafio é contribuir

para a promoção da acessibilidade, na

aplicação – da teoria à prática, com conhecimento

dos estabelecidos critérios e parâmetros técnicos
referentes a NBR 9050, agora 2020.

ressaltando o conceito de desenho universal, respeitando a diversidade, segundo o qual assegura a
acessibilidade ao caminho de todos.

Uma norma mais direta e precisamente mais técni-

ca, não tão acessível tanto para o seu entendimento

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliá-

inevitavelmente o profissional das áreas de arquitetu-

rios e equipamentos urbanos e suas 147 páginas, da
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Após pouco mais de seus 4 anos e 10 meses em

vigor da terceira edição, esta nova publicação não

traz “novidades”, mas organiza e dá qualidade as in-

do público geral, como seu valor de aquisição, busca
ra e engenharia para a sua aplicação, sendo menos

tolerante às margens abrangentes para a segurança
do usuário e possíveis erros e interferência em projetos que às constroem.

Entretanto, há muito para trabalhar, para uma so-

formações e foco mais precisos dos dados técnicos.

ciedade mais ímpar. Geralmente, a acessibilidade,

mudanças ocorridas até aqui, exemplo é o enfoque:

ciedade, sendo o empresariado ou os profissionais

Criada em 1983, podemos destacar algumas das
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obesos, gestantes etc... percepção do ambiente,

Sim, caros leitores... Entrou em vigor, precisa-

mente em 3 de agosto de 2020, a quarta edição da
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abordagem foi ampliada para outras pessoas, como

ainda não convence ou sensibiliza boa parte da so-

que pensam na acessibilidade em projetos, como um item a

Nada pior que um marketing inverso, vale mais atitudes

ser pensado e debatido a posterior. Longe da realidade ! Assim

positivas !

executivos, que são desafiados e desafiam entre as questões

cesso, ou seja, Agente Transformador, traduzir a determinação

bém, não podemos esquecer dos conselhos de Arquitetura e o

normas e autuações e mantendo a responsabilidade econômica

como, nossos representantes em seus poderes legislativos e
mais políticas do que técnicas. Afinal, o que dará votos ? E tamde Engenharia, devem ser fortes em suas comissões e vistorias

e trabalharem juntos às instituições públicas independentes,
como o Ministério Público para claras decisões que os cercam

para o avanço da legitimidade e conscientizam da acessibilidade.
Sustentando desta forma, a cada vez que o profissional (arqui-

teto ou engenheiro), traça uma linha que representa uma decisão,
que determinará variáveis em relação a ideia de que todo projeto

assumido, resulta da comparação com suas alternativas para

obter o resultado que seja mais conveniente, o mais adequado
para concretizar a proposta de maneira eficiente dos pontos de
vistas funcional, formal, tecnológico, econômico e social.

Com isso, as possibilidades que possam produzir e geram

oportunidades estão à nossa frente. O tempo passa com uma

velocidade assustadora e vivemos, sempre, a “era da informa-

ção e do conhecimento” – ou, em outras palavras a “era pós-

-industrial”. O desenvolvimento de máquinas que produzem
bens foi, sem dúvida, uma conquista que trouxe benefício à

humanidade; no século XXI, porém, dispor de informações e conhecimento sobre como produzir, como projetar, para quê, para

Cabe a nós, críticos e profissionais importantes neste pro-

que as premissas de acessibilidade sejam implantadas à luz das
do mesmo. E o profissional que se preza, sabe e deve oferecer
seus serviços técnicos adequadamente, sem medo de perdê-lo para uma concorrência desleal, especificando ao agente

decisório o que está contratando, e também, lembre-se que a

responsabilidade da contratação é do agente, mas a responsabilidade da orientação é do profissional, considerando os pontos

de vistas funcional, formal, tecnológico, econômico e social, as
diferentes potencialidades e limitações Humanas devendo-se
garantir a integralidade de suas ações.

As Quatro Regras do Método Cartesiano
A primeira consistia em nunca aceitar algo como ver-

dadeiro sem conhecê-lo evidentemente como tal: isto é,

evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção; não
incluir nos meus juízos nada que não apresentasse tão

clara e distintamente à minha inteligência a ponto de excluir
qualquer possibilidade de dúvida.

A segunda era dividir o problema em tantas partes,

quem e onde, é com certeza, um tesouro igualmente valioso a

quantas fossem necessárias para melhor resolvê-lo.

quanto ao tema.

começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de

todos, mais ainda, àqueles que são profissionais especializados
Daí a importância atual desse bem impalpável: a informação.

Considerando que as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida não são apenas as que utilizam, e sim, todas as outras

pessoas que necessitam de autonomia e segurança, no qual se
conhecerá o modo de proceder para alcançar soluções simples
das barreiras que parecem impossíveis de resolverem. Quarenta

anos atrás, dominar o setor de informática era ter conhecimento
em como construir computadores; agora, é saber como encontrar a informação mais adequada a um fim.

Em meio a tantas opções, entender as “Quatro Regras do

A terceira, conduzir por ordem os meus pensamentos,

conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente, até o
conhecimento dos mais compostos; e admitindo uma or-

dem, mesmo entre aqueles que não apresentam nenhuma
ligação natural entre si.

Por último, sempre fazer enumerações tão completas,

e revisões tão gerais, que tivesse a certeza de nada ter
omitido.

(Bruno Munari – Das coisas nascem coisas, p. 01 - René

Descartes, 1637)

Método Cartesiano” para tal fim, será preciso não esquecer um

aspecto essencial: a capacidade de discriminar a informação

relevante da mera especulação, de separar o fato estabelecido
da opinião, já que a informação e meios de acesso a ela, neste
desafio contemporâneo, são abundantes, nunca foi tão impor-

tante a estimular o discernimento e enriquecer a aprendizagem
e o ensino.

Portanto, precisamos mudar os rumos do desenvolvimento,

e também, nos atendimentos às normas e para tanto uma alter-

nativa civilizatória, cujos pontos principais constam neste artigo,
aberto a críticas e soluções. O tema da Acessibilidade não pode

virar moda, falar ou utilizar como forma de se mostrar atualizado,
em dia com os acontecimentos e para proveito próprio entre
outras observações.

Maycon S. Fogliene
é Arquiteto Urbanista |
Universidade Nove de Julho –
UNINOVE. Designer de Interiores
| Escola Panamericana de Arte e
Design. Gestor em Acessibilidade
| Pós-Graduação – Universidade
Nove de Julho – UNINOVE.
Curador da Mostra Lar Center de
Arquitetura e Design Universal.
Palestrante relacionados aos
Temas Acessibilidade e Design
Universal.
Contato: maycon.fogliene –
Instagram
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MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

PLURALIDADE NA MODA

O

texto a seguir é um resumo
das conversas que tenho

com a Luiza Tamashiro, da

Não é a pessoa que tem que caber na

moda, a moda que PRECISA mudar e aten-

dela e um pouco dos meus pensamentos

produzir uma quantidade excessiva de rou-

são palavras de autoria

A antiga visão que coloca as pessoas

dentro de um padrão específico e diz a elas

como seus corpos e comportamentos de-

der todos os corpos existentes. Parar de

pas que não atendem todas as pessoas e

caber em todos e todes! A Inclusão pode ser
o Upcycling da Sustentabilidade !

Mas para de fato atrair esse consumidor

vem estar alinhados de forma homogênea

precisamos oferecer as ferramentas para

criticada nos últimos anos e com a pande-

a experiência de compra, pois esse con-

vem sendo cada vez mais questionada e

mia vem se intensificado cada vez mais. E
com isso o olhar para inclusão tem ganhado

mais espaço, além de se estar debatendo
mais abertamente sustentabilidade.

Um dos desafios atualmente – o novo

olhar ! A moda pode e deve reverberar boas

dar autonomia para eles e proporcionar
sumidor não teve direito a comprar seus

produtos, então o desafio aqui é como

proporcionar a experiência de compra ao
mesmo tempo que empodera, informa e
conscientiza.

A Inclusão é o próximo passo, primeiro

práticas e transformar realidades a favor da

os setores sustentáveis estavam olhando

Quão debilitada a sociedade é que só dá

tiva agora estão começando a olhar para a

inclusão e do meio ambiente.

conta de legitimar uma forma de comunicar ?

De vestir ? De sentir ? De movimentar ? De
expressar ? De produzir ?

Nossa sociedade é deficiente. A edu-

cação é deficiente. O design, a moda, as

soluções são deficientes. Obsoletas antes

mesmo de nascer, porque não dão conta do
ser humano na sua pluralidade.

O corpo classificado “padrão” é uma in-

venção. A manutenção da sua existência

“perfeita” depende da negação da pluralidade de corpos existentes. A deficiência
é uma característica e não um impeditivo !

A deficiência só existe no encontro

“característica diferente” X “condição do

para inclusão social na sua cadeia produ-

inclusão do público final, a quem estão destinando seus produtos, estamos bem nesse

momento do surgimento do quarto pilar o

Cultural e que se acelerou com o surgimento
da pandemia. A Inclusão está totalmente

inserida dentro do pilar cultural e do so-

cial, onde precisamos vencer as barreiras
culturais e estruturais para encontrar as
soluções tecnológicas e a Sustentabilidade

precisa ouvir as pessoas com deficiência,
clientes que necessitam de adaptação para

melhorarmos os produtos no mercado no

setor de design Sustentável através do uso
do desenho universal.

Nunca foi tão importante desenvolver

ambiente”. Por isso não dizemos “pessoa

a criatividade, a capacidade de resolver

ência (PcD)”.

de decisão, a inteligência emocional, entre

deficiente”, mas sim, “pessoa com deficiA sociedade não está totalmente adaptada

à pluralidade de pessoas. Mas as mudanças

que precisamos, não são apenas de ordem
estrutural. Inclusão de verdade significa permitir e dar as ferramentas para que todo ser
humano tenha autonomia e se sinta parte
REVISTA REAÇÃO

olhar, o agir, o incluir, o respeitar, o atitudinal.

Relab Criativo, afirmo que

concretizados em uma boa leitura !
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igual do todo. E disso faz parte a empatia, o

problemas, o pensamento crítico, a tomada

outras habilidades. A confiança na criativi-

dade é a chave para mudar o mundo, e o
design universal é o caminho !

Eu lendo esse texto chego a conclusão

de um presente humano e um futuro mais
inclusivo e plural.

Paula Ferrari - Mielite

A sociedade precisa compreender que é

preciso saber lidar com a diversidade para uma
verdadeira integração.

Rayane Landim - Paralisia Cerebral

Eu sou uma pessoa com característica física

que possui uma deficiência e não ao contrário,
simples assim.

Priscila Menucci - Nanismo

Mudando o termo de moda inclusiva para

moda plural estou com esperança de ver um
espaço mais democrático nas passarelas.

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
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E S PA Ç O A B E R T O

POR ALEX GARCIA

CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INFORMAÇÕES ACESSÍVEIS
AS PESSOAS SURDOCEGAS!

O

primeiro ponto a ser lembrado é

que o grupo de surdocegos é for-

mado por singularidades que devem ser conhecidas e respeitadas:

individualidades, necessidades e

Penso que esta breve exposição deixa claro o

que quero marcar.

Para as pessoas surdocegas mais frequentes,

o custo econômico de sua acessibilidade é infini-

do grau de complexidade do surdocego. Nesse

surdocegas menos frequentes. O que me assusta,

contexto, afirmo reiteradamente que existem dois
grupos:

Pessoa surdocega de menor complexidade e

mais frequência; e Pessoa surdocega de maior
complexidade e menos frequente.

Em outras palavras:

Os casos mais frequentes

correspondem a pessoas surdocegas que ainda possuem

bons resíduos audiovisuais e
são capazes de acessar informações com mais facili-

tamente menor em comparação com as pessoas
se alguma coisa ainda me assusta nesta vida, é que

há séculos existe uma relação de causa - efeito

entre acessibilidade e economia, particularmente
na área da surdocegueira e da multideficiência. E,
eu venho agora, no ano de 2020, para tocar neste

tópico. Estou “chovendo no molhado”, ou, indivíduos e grupos tornaram essa questão invisível por
vários interesses ?

Bem, ainda sou uma pessoa surdocega, com

hidrocefalia e doenças raras, muito inquieta!
Detalhes muito importantes:

Quando falo de uma pessoa surdocega me-

dade, rapidez e baixo custo.

nos frequente, refiro-me não apenas à situação de

resíduos, eles podem acessar

de deficiência associadas, bem como a presença

Em geral, além de usar seus

as tecnologias mais conhecidas, existentes e úteis
para pessoas cegas e surdas. É importante prestar

atenção aos detalhes de custo mais baixo, pois é

surdocegueira, mas também, a outras condições

de fatores de saúde, emocionais, econômicos,
familiares...

De fato, o problema estrutural (subjacente) é

preciso lembrar que a presença de um membro

econômico. Mais de 50 % das pessoas com de-

familiar mais alto.

de pobreza e extrema pobreza; se somarmos às

com deficiência em um lar implica um orçamento
Quando o grau de complexidade é maior, embo-

ra o número de casos seja menor, as dificuldades
se multiplicam. Devido ao baixo ou inexistente

resíduo audiovisual, o acesso à informação é muito
trabalhoso, lento e caro, porque - precisamente - a
comunicação é restrita a meios táteis. Em geral,

pessoas surdocegas nessa situação não poderão

usar as tecnologias mais conhecidas destinadas
as pessoas cegas ou surdas.

Quais são as implicações dessa diferença ?

Para pessoas surdocegas menos frequentes,

não se trata de abordar acessibilidade por aces-

sibilidade. Existe uma necessidade evidente de
acessar tecnologias, equipamentos e recursos fíREVISTA REAÇÃO

termos econômicos, o custo é extremamente alto.

habilidades específicas.

Existe uma certa semelhança, dependendo
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sicos, além de dispor de recursos humanos. Em

ficiência na América Latina vivem em condições

despesas extraordinárias para as famílias que têm

pelo menos um membro com deficiência, considero
que nem sequer é possível falar de um “orçamento

familiar”. O Estado sabe e prefere que não seja
conhecido. Os dados deficiência continuam ocultos
ou manipulados.

Felicidades, e, por favor, compartilhe !

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

TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERAGUAS

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
o exterior, ou seja, não pode doar
ou transferir dinheiro ou bens para
o exterior.

Por fim temos a obrigatorieda-

de da existência do Livro Diário
Contábil assinado pelo presidente e pelo contador, bem como a

guarda do acervo de documentos
que comprove tudo o que estiver
relacionado no livro.

Antigamente o livro diário con-

tábil era encadernado e registra-

do em cartório. Com o advento
do Decreto 9.555 de 06/11/2018,
o Livro passou a ser produzido

eletronicamente e guardado no
formato PDF, não precisando

mais imprimir, nem encadernar,
nem tampouco levar a registro no

Cartório. Agora o registro de autenticação do Livro, se dará com
o recibo de entrega das Obriga-

ções à Receita Federal, via SPED.
Assim, os livros contábeis que

são a garantia da isenção de Impos-

tos Federais das associações, tor-

naram-se eletrônicos e sua auten-

O que fazer para não pagar impostos federais ?

A legislação brasileira determina que as associações sem fins

lucrativos devem cumprir com uma série de requisitos para não precisarem recolher impostos federais, entre as principais obrigações

ticação com o protocolo do SPED.
Mas atenção !

As obrigações fiscais conhecidas como ECD, ECF ou

destacamos as que constam do Código Tributário Nacional de 1966:

EFD, todas do SPED da Receita Federal não substituem

1) Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de

rado segundo as normas brasileiras de contabilidade

2) Aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manu-

ITG2002 do Conselho Federal de Contabilidade.

suas rendas, a qualquer título;

a existência do livro diário contábil que deve ser elabo-

aplicadas ao Terceiro Setor, conhecida como norma

tenção dos seus objetivos institucionais;

3) Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Vamos entender: Não distribuir parcela do patrimônio significa

que a associação tem vida própria e tudo que adquirir não pode ser
passado a terceiros. Não há impedimentos para que ela assalarie
pessoas, nem que sobre recursos em banco.

No próximo item temos que ela não poderá enviar recursos para

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

REVISTA REAÇÃO

53

ENSAIO

“UM DIA DE CHUVA É TÃO
BELO COMO UM DIA SOL.
AMBOS EXISTEM, CADA
UM COMO É”.
FERNANDO PESSOA

Ravelly Santana
Amputação de membro inferior
Foto: Kica de Castro
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O USO DA MECANOTERAPIA NO
PROCESSO DE REABILITAÇÃO
DR ADRIANO BORGES AMARAL
INTRODUÇÃO
O uso efetivo de instrumentos mecânicos com fins terapêuticos
ocorreu nos últimos ano do século XIX, por terem apresentado condição
para a realização de exercícios contra uma resistência e meios precisos
para dosificar a resistência que deveria ser imposta ao exercício. Desde
então a mecanoterapia vem evoluindo rapidamente e surgindo novos
aparelhos capazes de atingirem os mais diversos objetivos, bem como
adaptações para que nossos pacientes consigam realizar o exercício
proposto.

DEFINIÇÃO
É o uso de aparelhos mecânicos, durante uma sessão de terapia
com objetivos de aumentar a preparação física (muscular) e o desenvolvimento das qualidades físicas relacionadas com as mais diversas
estruturas musculares.

OBJETIVOS

TIPO DE TRABALHO
Podemos encontrar diversos tipos de trabalho, os quais são identificados predominantemente pelas características do tipo de contração
muscular. Assim podemos caracterizar o trabalho como:

01 – trabalho isométrico
02 – trabalho isotônico
03 – trabalho isocinético
04 – trabalho com máquinas especiais

No treinamento isométrico, a programação do número de repetições

dos exercícios deverá sofrer uma adaptação para programação do
tempo de contração isométrica de cada vez.
No treinamento isotônico, serão usados como material, bolas de
medicinebol, sacos de areia, pesos, etc., a adequação dos princípios
de sobrecarga será muito difícil, pois surgirão possibilidades num dado
momento para elevar-se as cargas. Essas utilizações serão muito válidas
para a melhora da resistência muscular localizada, onde o princípio
da sobrecarga será expresso pelo aumento do número de repetições.
No treinamento isocinético, a indicação do ritmo de execução dos
exercícios pode ser subtraída das diretrizes metodológicas apresentadas, o que irá demonstrar que este é a melhor forma para desenvolvimento de força explosiva.
Há uma necessidade de uma relação entre a especificação das
cargas dos exercícios e o número de repetições dos exercícios. A esse
respeito, BUERLE (1971) formulou esta pirâmide.
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MONTAGEM DE UMA SÉRIE DE TRABALHO
Escolha do Grupo Muscular - Seleção do Exercício - Especificação
das cargas - Programar No. das Repetições - Estabelecer No. de Séries
- Determinar as pausas entre as séries - Indicar o ritmo do Exercício
O uso dos aparelhos mecânicos são importantes aliados no processo de reabilitação física desde que usados corretamente e com
bom senso e nunca devem ser ignorados esquecidos ou abolidos, mas
somente devem ser prescritos com cautelosa avaliação e definição de
metas e objetivos.

Dr Adriano Borges Amaral
Terapeuta Manual
(atua com os mais diversos métodos de terapia manual)
Fisioterapeuta
Professor de Educação Física
Especialista em Fisiologia do Exercício
Mestre em Ciências do Movimento
Professor Universitário
Docente de Cursos de Terapias Manuais
Diretor Clínico da AFA Fisioterapia e Reabilitação
Sua Saúde No Canal (Youtube)
Adrianobamaral.blogspot.com.br (blog)
AdrianoAmaralFisioterapia.com.br (site)
Adriano.amaral28@gmail.com
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A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E O CORONAVÍRUS PREVENÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS

A Clínica GRHAU – especialista em Reabilita-

ção e Estimulação de bebês, crianças, jovens e
adultos com equipes nas áreas de Fisioterapia,

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional divulgou

nas redes sociais que estão “pesquisando, lendo
e nos informando sobre o impacto do Coronavírus

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA); Atrofia

Muscular Espinha (AME); Esclerose Múltipla;

Distrofias Musculares; Demais síndromes e

outras condições semelhantes.

• Além disso, a presença destas dificuldades

na criança com deficiência”.

pode agravar os casos:

terapeutas e cuidadores sobre medidas importan-

tilador mecânico; Restrições respiratórias;

os responsáveis pela Clínica.

de aspirações; Histórico de sistema imunológico

“Preparamos este material para orientar pais,

tes de prevenção e cuidados especiais”, divulga

• É importante ressaltar que a criança com

deficiência faz parte do grupo de risco, incluindo:

Paralisia Cerebral; Microcefalia; Síndrome de

Down; Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Traqueostomia; Gastrostomia; Usuário de ven-

Dificuldades de comunicação; Necessidade

fraco; Pneumonia, principalmente de repetição
e outras condições que afetem a saúde como
um todo.

De acordo com a publicação “se você tem

dúvidas sobre seu filho estar ou não no grupo de
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risco, você deve entrar em contato com o médico que o acompanha para saber quais as medidas e os cuidados específicos

em cada caso. As crianças com deficiência podem ter piora
brusca no quadro geral de saúde, com comprometimento em
mobilidade, força e aumento da fadiga”.

Algumas crianças com deficiência nem sempre conseguem

comunicar com clareza como estão se sentindo, o que pode
comprometer o diagnóstico em tempo. É preciso ficar atento
a qualquer mudança no comportamento.

Segundo o Dr Guilherme Olival, Coordenador Médico da

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, quando o pacien-

te com deficiência contrai o Coronavírus, o corpo direciona
energia para combater a infecção e o quadro neurológico em
geral tende a se agravar.

• O que fazer nestes casos?

Antes de tudo, converse com os médicos e terapeutas que

acompanham a criança para orientações individuais sobre
como cuidar e prevenir o coronavírus. De forma geral, os
tratamentos e as medicações não devem ser abandonados

ou interrompidos, a não ser que tenham indicação médica
para isso. É preciso ficar alerta e redobrar os cuidados e as
ações de prevenção.

• Como prevenir?

Algumas crianças com deficiência costumam levar as mãos

e alguns objetos à boca, é preciso se certificar de que a mão
está constantemente higienizada, assim como os objetos.

Além disso, as crianças com déficits cognitivos nem sempre

conseguirão manter os cuidados com a higiene. A atenção
deve ser redobrada sempre.

• O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para

reduzir o risco, entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete

por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos
de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Evitar contato com pessoas doentes;
- Ficar em casa;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço

de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com

frequência.

• Como é feita a transmissão do Coronavírus?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar

ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:

Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Contato pessoal

próximo, como toque ou aperto de mão; Contato com objetos
ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca,
nariz ou olhos.

• Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies?
Plástico: 5 dias

Papel: 4 a 5 dias
Vidro: 4 dias

Alumínio: 2 a 8 horas

Luvas cirúrgicas: 8 horas
Madeira: 4 dias
Aço: 48 horas

As investigações sobre as formas de transmissão do coro-

navírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de

pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas

respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa
que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
• Atenção com o Ibuprofeno

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) informou que

o Ibuprofeno deve ser evitado, pois o composto facilita a
entrada do vírus nas células.

• Quais os principais sintomas do Coronavírus?

Os principais sintomas são febre, cansaço e tosse seca.

Ainda pode ocorrer coriza, dor no corpo, congestão nasal, dor

de garganta e diarreia. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), uma a cada seis pessoas sentem dificuldade
para respirar.

• O que fazer se os sintomas aparecerem?

Converse com o médico imediatamente e leve ao hospital.
Proteja seu filho e sua família, fique em casa e converse

com os médicos e os terapeutas sobre as melhores maneiras

de passar por este momento crítico e quais as orientações
específicas para seu filho.
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SEMANA INTERNACIONAL DOS CÃES DE
ASSISTÊNCIA OPÇÃO E DIREITO
TEMOS MESMO O QUE COMEMORAR ?
OLIVEIROS BARONE CASTRO

Nesse ano de 2020 “comemoramos” a Semana Internacional dos Cães de Assistência
de 03 a 07 de agosto. Essa semana é mais
conhecida e comemorada nos EUA, onde coincidem no mesmo mês aqui no Brasil, o que
ficou conhecido de maneira equivocada como
“o mês do cachorro louco” que na verdade foi
e ainda é uma campanha para a vacinação em
massa de animais contra a raiva.
Temos também no mesmo mês o dia internacional do gato (08/08) e o dia mundial
do cachorro (26/08). Não que eu entenda ou
acredite que precisamos de um dia específico
para “comemorar” qualquer coisa, porém um
marcador simbólico, por vezes é importante e
nos ajuda enquanto sociedade a refletir sobre
alguns temas em relação aos animais aqui
tratados, com maior profundidade e seriedade.
Em 2011, foi lançado o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem
Limite, através do Decreto nº 7.612 (BRASIL,

2011). Esse decreto, demarcou o compromisso governamental em atender prerrogativas
traçadas na Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo (ONU, 2007), sobre os
direitos das pessoas com deficiência, ratificada inicialmente no Decreto nº 6.949 (BRASIL,
2009), no intuito de minorar a exclusão.
Nesse sentido posso citar os poucos centros de treinamento, apenas para cães guia que
foram construídos, porém nunca receberam
a atenção e verbas devidas no decorrer dos
anos e até o momento, ao contrário, alguns
tem dificuldade em se manter funcionando
adequadamente.
A meu ver, um grande equívoco foi cometido e deve ser corrigido o quanto antes, tanto
no que se referem a se construir centros de
treinamento direcionados apenas para cães
guia, onde se deveria treinar cães para todas
as outras funções, como de apoio emocional,

para PcDs, alerta médico e ouvinte; bem como
a Lei precisa ser modificada em vários aspectos e, principalmente ser ampliada para os
outros cães de assistência terem os mesmos
direitos que tem os cães guia e seus tutores,
ou seja a dupla.
Dessa forma, todos os cães de assistência passariam a ser uma opção de tecnologia
assistiva, já que pela Lei 11.126/2005, essa
abrangência ainda não foi alcançada. Muitas
pessoas e famílias seriam beneficiadas com
isso, trazendo os cães de assistência para o
convívio e reconhecimento social de seus benefícios, trazendo também um enorme avanço
para o Brasil.
Claro que a Lei do cão guia já foi um enorme
avanço e representou um marco na história da
luta por direitos das pessoas com deficiência
em nosso país, porém toda conquista deve
ser mantida e ampliada, não só diante da demanda, mas também frente à solicitação de
um grupo de pessoas da sociedade que clama
por mais direitos que são genuínos !
Em contra partida, sabemos que essa mesma sociedade precisa aprender a conviver e
acolher a todos da mesma forma, sem conceitos inadequados e muito menos com preconceito. Criar estruturas educativas, planejamento de políticas públicas e práticas sociais
realmente inclusivas em todos os níveis, para
que as pessoas possam exercer a cidadania
de forma plena.
Pensei no título desse artigo para falar sobre esses assuntos e suscitar reflexões, chamando a atenção para um número enorme
de pessoas que tem direito a uma tecnologia
assistiva e não estão se quer sendo ouvidas
e, ao contrário, seus direitos adquiridos estão
cada vez mais em risco. No caso dos cães de
assistência, várias pessoas poderiam ser beneficiadas com um deles para exercerem uma
função específica se um conjunto de ações
relativamente simples fossem implantadas,
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fazendo com que a vida dessas pessoas tivesse um ganho significativo
de qualidade por todos os benefícios que um cão de assistência pode
proporcionar, como segue:
1. CÃES DE ASSISTÊNCIA DE APOIO EMOCIONAL
• para pessoas diagnosticadas no espectro do autismo (TEA),
• Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);
• Transtorno Pós Traumático (TEPT);
• Transtorno do Pânico (SP)
• Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG) e outros transtornos;
• Depressão (pessoas nas fases da depressão)
• Idosos (que apresentam ou não demência do idoso; Alzheimer,
Parkinson, etc), dentre outros.
2. CÃES DE ASSISTÊNCIA PARA PcDs (pessoas com deficiência
e/ou algum tipo de necessidade especial)
• para pessoas com mobilidade reduzida (comprometimento de
membros inferiores e/ou superiores ou ambos, uso de bengala, andador,
próteses, cadeirantes, etc)
3. CÃES DE ASSISTÊNCIA DE ALERTA MÉDICO
• para pessoas que apresentam picos de glicemia (diabetes)
• para pessoas que apresentam episódios convulsivos de alguma
ordem (epilepsia, dentre outos)
4. CÃES DE ASSISTÊNCIA OUVINTES
• para pessoas com comprometimento auditivo, parcial ou total
(baixa audição ou surdos)
5. CÃES GUIA
• (para pessoas com baixa visão e cegas)
Nesse sentido vale lembrar das questões da inclusão que estão
diretamente ligadas a todos os assuntos abordados até aqui.
Assim, cito o artigo de 30 de março de 2020, publicado por Fernando Freitas, segundo a Fundação Dorina Nowill para Cegos, onde diz
que uma sociedade moderna e inclusiva só acontece quando todos
os cidadãos têm os mesmos direitos e oportunidades, citando 7 tipos
de acessibilidade:
1. Acessibilidade atitudinal
Diz respeito ao comportamento das pessoas sem preconceitos,
estereótipos, estigmas e discriminações. Por exemplo: usar o termo
“pessoa com deficiência”, e não “deficiente”; ao falar com uma pessoa
com deficiência, dirigir-se diretamente a ela, e não ao seu acompanhante; não tratar a pessoa com deficiência como “coitadinho”.
2. Acessibilidade arquitetônica
É promover a adequação de espaços e a extinção de barreiras físicas e ambientais dentro de residências, espaços públicos e privados,
edificações e equipamentos urbanos. Exemplos: rampas, elevadores
e banheiros adaptados, calçadas com piso tátil, etc.
3. Acessibilidade metodológica
É também conhecida como acessibilidade pedagógica e diz respeito
à queda de barreiras nas metodologias de ensino. Exemplo: quando
professores realizam trabalhos e atividades com o uso de recursos de

acessibilidade para alunos com deficiência, como textos em braille ou
textos ampliados. É também muito presente em ambientes corporativos, na análise dos postos de trabalho adequados aos profissionais
com deficiência.
4. Acessibilidade instrumental
Visa superar barreiras em utensílios, instrumentos e ferramentas de
estudo dentro das escolas e também em atividades profissionais, de
recreação e lazer. Por exemplo,: quando uma pessoa cega tem acesso
a um software de leitor de tela no computador.
5. Acessibilidade programática
Está relacionada às normas, leis e regimentos que respeitam e atendem as necessidades das pessoas com deficiência, e se necessário,
utilizar adaptações razoáveis para incluir a todos. Um exemplo é a Lei
nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira da Inclusão (LBI), ou a
Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência.
6. Acessibilidade nas comunicações
Diz respeito ao acesso à comunicação interpessoal (como língua
de sinais), comunicação escrita em livros, apostilas, jornais, revistas e
comunicação virtual. Exemplo: a presença de intérprete de Libras e a
audiodescrição de imagens, sejam elas fotografias, filmes, peças de
teatro ou eventos em geral. .
7. Acessibilidade natural
Refere-se à extinção de barreiras da própria natureza. Um cadeirante, por exemplo, terá dificuldades em se locomover em uma vegetação
irregular, ou uma calçada repleta de árvores. Outro bom exemplo de
iniciativa nesse sentido são os projetos que oferecem cadeiras de rodas
anfíbias para que as pessoas possam se locomover pela areia da praia
e tomar um banho de mar.
Então, temos sim que comemorar as conquistas alcançadas, mas
sem nunca pararmos de refletir de e exigir o que nos é de direito.

Alguns artigos fazem parte da pesquisa e dissertação de mestrado
do autor apresentado a PUC-SP, bem como são parte integrante de
palestras, cursos e workshops ministrados pelo autor em universidades, cursos de pós-graduação ministrados em vários estados
dentro e fora do Brasil.

Oliveiros Barone Castro (Lelo) é psicólogo
clínico, mestre pela PUC-SP, tem especializações em: psicologia do esporte, violência
doméstica, em comportamento, na relação humano/animal e em intervenção assistida por
animais. Psicólogo responsável pelo Busca Pet
Preside a Cães de Assistência – Núcleo
Brasileiro de Formação e Treinamento, é responsável técnico no Instituto Meus Olhos tem
4 Patas (MO4P).
Contatos:
e-mail:baronelelo@gmail.com
contato.caesdeassistencia.com.br
Insta: @caesdeassistencia
www.caesdeassistencia.com.br
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ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA!
QUEM É? O QUE FAZ?
MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA
A estomaterapia é uma especialidade exclusiva do enfermeiro. Suas áreas de atuação
são o cuidado de pessoas com estomias,
feridas e incontinência anal e urinária.
Você sabe o que é uma estomia?
Estomia é uma comunicação entre o meio
interno do nosso corpo com o meio externo,
por exemplo há pessoas que necessitam de
estomias respiratórias e se faz necessário a realização de uma traqueostomia, uma abertura
na traqueia, outras demandam estomias de
alimentação, como por exemplo as gastrostomias, essas são realizadas para introdução da
alimentação, outros já precisam de estomias
de eliminação como as estomias intestinais
( ilesostomia, colostomia, por exemplo) e as
estomias urológicas conhecidas como urostomias. São diferentes técnicas possíveis
para sua confecção e a pessoa que tem uma
estomia necessita de cuidados específicos
e orientação para realizar seu autocuidado,
bem como de acompanhamento durante todo
período que estiver estomizada.
No que se refere as feridas o enfermeiro
estomaterapeuta está capacitado para cuidar
com pessoas com feridas de diferentes etiologias, tanto as feridas agudas como as crônicas. Feridas cirúrgicas, traumáticas, queimaduras, úlceras vasculogênicas ( decorrentes
do sistema circulatório), úlceras neuropáticas
( decorrentes do Diabetes e Hanseníase por
exemplo), lesão por pressão, lesão por fricção
dentre outras situações que podem produzir
lesões de pele de outras naturezas e que demandam atenção específica e especializada.
E na área das incontinências o enfermei-

ro estomaterapeuta atua no fortalecimento
do assoalho pélvico, utilizando treinamentos
e técnicas específicas, na capacitação de
pessoas para realização do auto cateterismo
intermitente, realiza estudos urodinâmicos
em conjunto com a equipe de saúde, auxilia
a pessoas as reeducação do hábito intestinal
dentre outras práticas.
A especialidade estomaterapia completa
neste ano (2020), 30 anos de existência no
país, muitas conquentas e espaços já foram
alcançados, mas ainda nem todos conhecem a especialidade, mas já existem vários
serviços especializados em estomaterapia
em algumas instituições de saúde, o número
de especialistas vem aumentando, inclusive
com a prestação de serviços domiciliares em
alguns lugares deste nosso imenso Brasil e
a Associação Brasileira de Estomaterapia:
estomias, feridas e incontinências – Sobest
trabalha arduamente para divulgar a especialidade para todos que precisem desses
cuidados especializados.
Os enfermeiros estomaterapeutas são
preparados em cursos de especialização
acreditados pela Sobest, em consonância
com as diretrizes mundiais preconizadas
pelo Conselho Mundial de Estomaterapia –
WCET. O enfermeiro estomaterapeuta tem
habilidades técnicas , mas também realiza
o acolhimento daqueles que demandam
seu cuidado, gerencia serviços, desenvolve
pesquisas e atua na indústria de produtos
medico hospitalares, realiza consultorias especializadas e atua na formação de novos
especialistas.

Maria Angela Boccara de Paula
é Enfermeira Estomaterapeura. Presidente da Associação
Brasileira de Estomaterapia - www.sobest.org.br. Tem
Doutorado em Enfermagem pela USP – Universidade de
São Paulo, atuando principalmente em estomaterapia e
saúde coletiva, assistência e também ensino e pesquisa.

