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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
NÃO SÃO FRAUDES !

D

ifícil ter que ouvir dos nossos governantes que “pessoas com deficiência
em sua maioria, são fraudes”, quando se trata do benefício de isenção
de impostos na compra do carro 0Km. É lamentável constatar que o
poder público enxerga a pessoa com deficiência dessa forma em pleno
século 21.
Do final do ano passado – que já não foi fácil para ninguém – estamos tendo
dificuldades e problemas em relação a decisões equivocadas tomadas por nossos
governantes a respeito de benefícios, sejam eles na esfera municipal, estadual ou
federal. E a justificativa de todos é a mesma: FRAUDE !
Se existe fraude no sistema, quem é o responsável por combate-la ? Os governos,
óbvio ! Afinal, a obrigação da fiscalização do sistema público é dos órgãos públicos,
dos governos municipais, estaduais e federais. Em tudo que existe “benefício”,
existem, infelizmente, as “fraudes”. Por exemplo, existe fraude na previdência. Vão
acabar com as aposentadorias, com os benefícios por conta disso, prejudicando
milhões de brasileiros ? Claro que não !
No caso dos benefícios em relação às isenções na compra
do carro 0km é a mesma coisa. As fraudes existem sim, todos
nós sabemos disso. Mas não são 90 % dos processos como
afirma o governo paulista, por exemplo. Muito pelo contrário.
Acabar com a isenção do IPVA para pessoas com deficiência
no Estado de São Paulo é uma aberração ! Usando uma analogia simples: se o seu cachorro tem pulgas, o que você faz
para eliminar os insetos ? Mata o cachorro ? Claro que não !
Não é assim que se resolve o problema.
O pior é que esse pensamento equivocado está tomando
conta dos governantes. Na capital paulista, onde as PcD
tinham isenção do rodízio de veículos, esse benefício foi
cortado para muitos dos usuários com necessidades reais e
às vezes, quase que vitais dele. Um ato que beira a irresponsabilidade com a vida, com o cidadão que precisa se locomover
todos os dias por conta, muitas vezes, de sua saúde, para
tratamentos etc. Na esfera estadual, São Paulo deu o pontapé inicial na questão da
restrição à isenção do IPVA, mas isso, mais cedo ou mais tarde, será copiado pelos
outros estados da nação, que já estão se deixando “contaminar” por esse pensamento
“fraudulento” em relação aos benefícios. Também em relação aos estados, a isenção
do ICMS vem sendo limitada a veículos 0Km de valor até R$ 70 mil há 12 anos !
E se dependesse de muitos dos secretários de fazenda estaduais esse benefício já
nem existiria mais. O Confaz – órgão federal que regula essa decisão de isenção de
ICMS nos estados – se reunirá agora em março novamente para definir o futuro da
isenção de ICMS para PcD novamente. Será que teremos mais surpresas ruins ? Por
que essa implicância com as pessoas com deficiência ?
No mesmo sentido, Jair Bolsonaro há alguns dias, através de Medida Provisória,
limitou o teto do valor da isenção do IPI somente a carros 0Km abaixo de R$ 70
mil também, assim como já acontecia há 12 anos com o ICMS, ampliando ainda, o
tempo mínimo para que a pessoa fique com o veículo a 4 anos, igualando também
ao prazo dado no benefício do ICMS. Isso tudo é mesmo medo de “fraude” ? Ou
será que estados, federação e municípios estão preocupados na verdade é com a
arrecadação de impostos ? Mas sinceramente, será que, por um motivo ou por outro,
justificam-se decisões tão antissociais e impopulares como essas ?
Será que os governantes não tem sensibilidade de saber que nem toda deficiência real é visível ? As PcD não precisam estar sentadas numa cadeira de rodas ou
andando de bengalas ou muletas para serem realmente pessoas com deficiência.
Existem vários tipos de deficiências. Quem define, inclusive, se a pessoa é ou não
detentora do direito da isenção são as perícias médicas, feitas
por profissionais de saúde do próprio governo, que examinam e
identificam o cidadão como sendo possuidor de uma deficiência ou não... quanta incoerência... quanta falta de respeito, de
cidadania, de comprometimento com o próximo. Governantes,
revejam suas decisões e atitudes.

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor

“Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome; e livra-nos, e perdoa os nossos
/revista_reacao

/revista.reacao

/revistareacao

pecados por amor do teu nome”.
Salmos 79:9

E N T R E V I S TA

RENATO BACCARELLI
Atuando há cerca de 20 anos no
setor de automóveis com isenção de
impostos e adaptações para pessoas
com deficiência, ele é referência no
mercado, tanto para montadoras
e concessionárias, como para
os profissionais que atuam no
segmento e para os usuários e
consumidores
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H

oje com 60 anos, Renato

Baccarelli de Almeida mora
na grande São Paulo, é ca-

sado com Ana Paula, pai de
Guilherme e Renata, ambos

morando na Austrália, é avô da pequena Gigi

e padrasto de Andreyzinho. Como ele mesmo
gosta de dizer, é um “quase economista”
que fez toda sua carreira profissional na área
comercial em vários segmentos diferentes.

Iniciou sua trajetória no universo da pessoa

com deficiência em 2001, na Cavenaghi, em-

presa líder em adaptação veicular para PcD
em São Paulo/SP, onde conta que aprendeu
tudo que sabe sobre o assunto. Depois de

8 na empresa, saiu em carreira solo atuan-

do como consultor em várias empresas do
setor, mas principalmente, junto a montadoras de automóveis que atuam com vendas

para pessoas com deficiência e suas redes
de concessionárias, ministrando ainda treina-

mentos. Além disso, fez parte da formação da
extinta ABRIDEF - Assoc. Bras. da Indústria,
Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva
em 2010, onde ministrou vários cursos e trei-

namentos pelo País, para equipes de vendas
de automóveis com isenção de impostos.

Nos últimos meses o segmento de ven-

das de automóveis 0Km para PcD vem so-

frendo muito com decisões tomadas a nível

RR - Quais são esses problemas ?

reconhecimento desse universo que forma

também no cenário federal. Tudo isso atinge

uma queda do poder aquisitivo da população

tem família, que precisam de educação, saú-

usuários das isenções, e o mercado como

política, afasta os consumidores de bens

estadual (SP), e agora, a algumas semanas,

em cheio os consumidores com deficiência,
um todo, tanto na produção (montadoras),
comércio (concessionárias) e nos serviços

(autoescolas, despachantes e empresas de

isenção). Vamos saber a opinião do consultor
a respeito do atual cenário:

Revista Reação - O Brasil e o mundo

vivem o reflexo dos efeitos da COVID-19.

Qual sua opinião ? Você entende que
mesmo antes de tudo isso o mercado de

RB - A situação do país já resultava em

e a insegurança, em uma situação de crise
de alto valor.

RR - Acredita que faltam informações

reais para que as autoridades possam re-

ver os benefícios que são oferecidos para

que as pessoas com deficiência adquiram seus veículos, até mesmo para poder

mais de 45 % da população brasileira, que
de, segurança, saneamento básico, como

qualquer outro cidadão, porém, possuem
peculiaridades e necessidades específicas,

que o poder público deve levar em conta e os
benefícios fiscais, por isso existem, apenas

amenizam essas diferenças e precisam ser
mantidos.

RR - Nos últimos meses, dentre ou-

exercer o seu direito de constitucional de

tros problemas, também enfrentamos uma

RB - Existe uma grande distância entre o

que forma isso impacta no mercado de

“ir e vir” ?

grande valorização do dólar no Brasil. De

veículos para PcD já vinha enfrentando

poder público e a realidade das pessoas com

Renato Baccarelli – Sim. O mercado au-

cimento total das necessidades das pesso-

também os novos requisitos de segurança,

de políticas públicas reais de auxílio à essa

devido à pandemia, geram um aumento de

problemas no Brasil ?

tomotivo vinha de uma retração no varejo e o
canal de Vendas Diretas – onde dentre outras
se enquadra as vendas com isenção para

pessoas com deficiência –era a grande alter-

nativa da maioria dos fabricantes. O canal de
vendas para PcD era, nos últimos tempos, o

principal canal de vendas de muitas marcas.

deficiência no Brasil. Isso gera um desconheas com deficiência, gerando uma ausência
grande camada da população. Muitas vezes
não se leva em conta os altos custos de uma

pessoa com deficiência em seus cuidados
diários, e isso leva à uma desigualdade di-

fícil de reparar. É preciso conhecimento e

automóveis ?

RB - Não sé a elevação do dólar, mas

somado à queda de produção de insumos,

custos difícil de ser absorvido pela indústria. Assim, os fabricantes inevitavelmente

aumentam os preços dos veículos repassando para o consumidor diretamente esse
impacto.

RR - As montadoras de automóveis tem criado mecanismos

para continuar oferecendo boas opções para quem deseja ad-

quirir um veículo com isenção, mesmo com os últimos acontecimentos nesse mercado ?

RB - Por muito tempo isso aconteceu. Daí o aparecimento das

versões chamadas popularmente de “PcD”. Mas atualmente isso
vem se tornando insustentável.

RR - No estado de SP mais especificamente, as pessoas com

deficiência enfrentam as novas regras para a obtenção da isen-

ção do IPVA. Qual sua avaliação sobre o tema ? O que acha da
justificativa de que o segmento é ‘uma fraude’, utilizada pelo governo para aprovar essas mudanças na Assembleia Legislativa ?

RB - Isso é simples de explicar. O estado, incapaz de fiscalizar

eventuais abusos, resolve simplesmente cortar benefícios para aumentar sua receita. Simples assim.

E o fazem de maneira arbitrária e totalmente equivocada. Se

existem fraudes o estado tem que combatê-las na fonte, com mais

critério e fiscalização. Não é tirando benefício de quem realmente
precisa que se resolve o problema. E isso se vê em todas as esferas,
vide a isenção do IPI, que agora o governo federal limita ao teto de

R$ 70 mil também, sem saber ao menos que a oferta de veículos
automáticos abaixo desse valor é próxima de zero !

RR - Por outro lado, com as últimas decisões do governo fe-

deral, as pessoas com deficiência temem também as mudanças
na legislação para a isenção do IPI na aquisição do carro 0Km.

Acredita que isso pode ser modificado e corrigido de alguma

forma ? Como imagina que essas mudanças podem acontecer ?

RB – Essa foi uma decisão completamente sem sentido. Será

RR - E sobre a manutenção da isenção do ICMS ? Qual a

informação mais atualizada sobre a prorrogação do convênio
38/2021 do CONFAZ ?

RB - O tema não entrou na pauta do CONFAZ na reunião de feverei-

preciso uma grande mobilização política e da sociedade para se

ro. Vamos ver agora em março, na reunião extraordinária marcada para

que serão apresentadas à essa medida provisória sejam acatadas,

uma simples renovação ou prorrogação por mais alguns meses, com

reverter esse quadro absurdo. Tenho esperança que as emendas
mas no Brasil tudo é possível. Vamos aguardar !
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o dia 12, se isso pode alterar, mas creio que nada acontecerá além de
os mesmos termos que estão em vigor hoje, obviamente.

COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

INCLUSÃO DA LEI DE COTAS NO
ORDENAMENTO JURÍDICO
PARTE 1: PRIMEIRO E SEGUNDO PERÍODOS

A

gradeço ao Dr. José Carlos do Carmo

Decreto nº 48.959-A, de 19/09/1960 (“aprova o

(Kal) que me sugeriu resgatar o exato

Regulamento Geral da Previdência Social”), cujo art.

da chamada Lei de Cotas (art. 93 da

que dispuserem de 20 (vinte) ou mais empregados a

momento histórico da promulgação

Lei 8.213, de 24/07/1991, que “dispõe

sobre os planos de benefícios da Previdência Social”).
Muito oportuna essa sugestão, pois estamos a

apenas cinco meses da data em que o País comemorará os 30 anos de vida deste famoso e polêmico

ordenamento jurídico. Uma das reflexões do Dr. Kal
foi baseada na questão: Qual foi o papel histórico

dos movimentos políticos de pessoas com defici-

172 dizia: As empresas vinculadas à previdência social,
seu serviço, são obrigadas a reservar de 2% (dois por

cento) a 5% (cinco por cento) dos cargos para atender

aos casos de beneficiários reabilitados na seguinte
proporção, desprezadas as frações de décimos e com
o mínimo de 1 (um): I – até 200 empregados… 2%;
II – de 201 a 500… 3%; III – de 501 a 1.000: IV – de
1.001 em diante… 5%.

Decreto nº 60.501, de 14/03/1967 (“aprova nova

ência que influiu positivamente no surgimento da

redação do Regulamento Geral da Previdência So-

Pesquisando documentos, aprendi a dividir a his-

previdência social, com 20 (vinte) ou mais empregados,

Lei de Cotas?

tória brasileira da Lei de Cotas em quatro períodos:
1960-1973, 1974-1990, 1991-1998, 1999-2021, de
cujos fatos fui testemunha ocular.
Primeiro Período
Durante este período (1960-1973) ainda não existia

cial”), cujo art.128 dizia: As empresas, vinculadas à
são obrigadas a reservar de 2% a 5% (dois a cinco por

cento) dos cargos para atender aos casos de benefici-

ários reabilitados, na seguinte proporção, desprezadas
as frações e com o mínimo de 1 (um): I – até 200 em-

pregados… 2%; II – de 201 a 500… 3%; III – de 501 a
1.000… 4%; IV – de 1.001 em diante… 5%.

Decreto nº 72.771, de 6/09/1973 (“aprova o Re-

o movimento político organizado pelas próprias

gulamento da Lei 3.807, de 26/08/1960, com as alte-

eu trabalhava desde o início da década de 60 colo-

revoga o Decreto nº 60.501, de 14/03/1967”), cujo art.

pessoas com deficiência. Mas, coincidentemente,

cando no mercado de trabalho os meus clientes com
qualquer categoria de deficiência, a saber: visual,

intelectual, física, auditiva, múltipla e psicossocial (não
havia pessoas com surdocegueira), primeiro através
de uma empresa particular e depois pelo Instituto de

Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universi-

rações introduzidas pela Lei 5.890, de 8/06/1973, e
183 dizia: A reabilitação profissional tem por fim de-

senvolver as capacidades residuais dos beneficiários,

quando doentes ou inválidos ou de algum modo física
ou mentalmente deficientes, visando a sua integração
ou reintegração no trabalho.

dade de São Paulo.

Segundo Período

dicas referentes à Lei de Cotas:

Durante os seus primeiros cinco anos (1974-1978),

No período, foram promulgadas quatro peças jurí-

Lei nº 3.807, de 26/08/1960 (“dispõe sobre a Lei

Orgânica da Previdência Social”), cujo art. 55 dizia:

As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais
empregados serão obrigadas a reservar de 2% (dois

por cento) a 5% (cinco por cento) de cargos, para
atender aos casos de readaptados ou reeducados

profissionalmente, na forma que o regulamento desta
lei estabelecer” (Diário Oficial da União, de 5/09/1960).

do segundo período (1974-1990), o jornal Diário do
Comércio e Indústria, de 23/07/1975, publicou maté-

ria intitulada “Normas para reabilitação profissional”,

utilizando cerca de 5.800 palavras. Nela estão citados
a Portaria 20 (1975), a Lei 64.205 (29/04/1975) e o
Decreto 75.704 (8/05/1975), todos aprovados pelo

Ministério da Previdência e Assistência Social. Da
matéria, são transcritas três informações: [1] reabili-

tação profissional destinada a integrar na sociedade,
REVISTA REAÇÃO
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como elemento ativo, o beneficiário que

● Mobilização de Pessoas com Deficiência: “Pessoas com os mais

estiver prejudicado; [2] também mediante

variados tipos de deficiência ocupam cargos e funções na maioria

entidades especializadas; [3] Para a coloca-

“Formas alternativas de contratação de mão de obra, novas formas

de preferência as vagas obrigatoriamente

● Maior aplicação da ciência e da tecnologia nas atividades pro-

convênio ou contrato com instituições e

das atividades profissionais e em todos os níveis hierárquicos” (1989);

ção dos reabilitados deverão ser utilizadas

de trabalho autônomo (empreendedorismo).

reservadas pelas empresas, na forma da

fissionais de pessoas com deficiência (1987-1990).

legislação previdenciária.

Na sequência, eis que nasceu, exata-

mente em 1979, a Coalizão Pró-Federa-

Este artigo será concluído na edição nº 137 da Reação.

ção Nacional de Entidades de Pessoas
Deficientes, que foi o primeiro movimento

político organizado por líderes com deficiência e apoiadores sem deficiência. Mais
tarde, a Coalizão foi renomeada Conselho
Nacional de Entidades de Pessoas com
Deficiência. De 1979 a 1990, esse Con-

selho Nacional e a instituição Fórum das
Pessoas com Deficiência realizaram as

seguintes ações que destacaram o tema

“trabalho e emprego” e que, por isso, despertaram o interesse da mídia e das instituições de reabilitação profissional:

● Aprovação da Carta-Programa e do

Plano de Ações, do Movimento pelos Di-

reitos das Pessoas Deficientes - MDPD
(1980).

● Planejamento e execução do Ano

Internacional das Pessoas Deficientes

(1980 e 1981), cujo lema foi “Participação
Plena e Igualdade”.

● Planejamento e execução da Década

das Pessoas com Deficiência, da ONU
(1983-1992).

● I Encontro Nacional de Entidades de

Pessoas Deficientes, 1980 (“Que toda or-

ganização que trate de deficientes assuma
o serviço de readaptação, treinamento e
incorporação no sistema produtivo”).

● I Congresso Brasileiro das Pessoas

Deficientes (26-30/10/1981).

● Definição, em 1982, do dia 21 de se-

tembro como o Dia Nacional de Luta da

Pessoa com Deficiência (que só foi instituído em 2005 graças à Lei 11.133, de 14/07).

● Participação na Constituinte para melho-

rar o conteúdo da então futura Constituição

Federal, por ex., “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador com deficiência”;
“cargos e empregos públicos” (1986-1988).

10

REVISTA REAÇÃO

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão social e membro
da Associação Nacional do Emprego
Apoiado.
E-mail: romeusassaki@gmail.com

ACONTECENDO

MAGALU LANÇA
ATENDIMENTO EM LIBRAS !

O

Magalu, ecossistema de

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística

uma das maiores redes de

cidadãos com deficiência auditiva. O novo

varejo multicanal – ligado à
varejo do Brasil, a Magazi-

ne Luiza – oferece um novo

canal de atendimento exclusivo em Libras.

A iniciativa, em parceria com a startup Pessoalize, tem como objetivo facilitar o acesso
à informação e atuar de forma resolutiva e
direta com a comunidade surda que faz
uso da Língua Brasileira de Sinais. O
consumidor poderá realizar atendimento
pós-venda por videochamada, com uma

equipe formada majoritariamente por sur-

dos treinados exclusivamente para atender

clientes em Libras. A companhia será a pri-

(IBGE), o Brasil tem mais de 10 milhões de

canal se sustenta em uma das missões
do Magalu, a excelência em atendimento.
“Oferecer este serviço em Libras é mais um

passo da empresa para inclusão e acessibi-

lidade. Queremos nos adaptar integralmente e sermos cada vez mais

eficientes para todos os
nossos clientes”, afirma

Ricardo Querino, gerente de Atendimento

Time de interpretes da Magalu

A Pessoalize, startup

atendimento do Magalu tem uma impor-

ao Cliente do Magalu.

de atendimento digital, foi es-

meira varejista a oferecer o serviço no país.

colhida para fazer parte da construção do

tante. Nós surdos sofremos tantas barreiras

digital inclusiva. “Nossa missão é conectar

“Este projeto está sendo muito impor-

por conta da acessibilidade, e agora ter essa
oportunidade é um sentimento libertador,

pois não precisaremos ficar dependendo
de outras pessoas para resolver os nossos

problemas. Agora, nós mesmos podemos
resolver. Ter esse tipo de oportunidade de
trabalho onde ouvintes e surdos trabalham em conjunto é gratificante, nos
sentimos incluídos, compartilhando
as mesmas coisas, apren-

dendo juntos. Isso sim

é igualdade”, relata

Nicolly Neves, surda e

integrante da equipe do
atendimento em Libras

do Magalu.

De acordo com dados do

projeto, pois é especialista em experiência
marcas e pessoas de forma humanizada,
integrativa e inteligente, reduzindo as bar-

reiras digitais de comunicação. Em parceria
com a comunidade surda, construímos uma

solução resolutiva, tornando o atendimento

acessível de verdade”, afirma
Joseph Lee Kulmann, CEO
da Pessoalize.

Alguns consumidores

já utilizaram o canal com

a opção de atendimento

em Libras. É o caso de

Cíntia Santos de Oliveira,

de Fortaleza/CE: “eu me senti emo-

cionada quando do outro lado da tela
surgiu uma pessoa para se comunicar

comigo em Libras. Essa nova opção de

tância muito grande, afinal, quebra muitas

barreiras e torna o atendimento mais acessível. A partir de agora, eu não vou mais
depender de familiares ou de amigos para

interagir com a empresa. Sinto-me mais
leve e segura”, afirma a cliente.

Para acessar o serviço, basta entrar no

site do Magalu, clicar em “Atendimento” e
depois selecionar “Libras”. Lá, o cliente será

direcionado para receber atendimento de
um agente fluente em Libras. O horário de
atendimento do novo canal é de segunda

à sexta-feira, das 9h às 18h, não sendo
necessário o agendamento prévio. Além

do atendimento em Libras, a

empresa oferece os canais

de texto (chat, e-mail e
redes sociais) para os

surdos que preferem se

comunicar por escrito

em português.

REVISTA REAÇÃO
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ASSOCIAÇÕES

ADAPTSURF
FOTOS - Regina Tolomei

SURFANDO NA
INCLUSÃO !

F

undada em 2007, na capital

aulas são gratuitas. Os alunos são orien-

confraternização os alunos do Projeto Surf

associação sem fins lucrati-

que garante um aprendizado seguro e res-

e Leblon – no Rio de Janeiro/RJ, superando

carioca, a ADAPTSURF é uma

vos, que promove a inclusão
social das pessoas com defi-

ciência ou mobilidade reduzida, garantindo
igualdade de oportunidades e acesso ao

lazer, esporte e cultura, através do contato
direto com a natureza.

“Nossa proposta é desenvolver e di-

tados pela nossa equipe especializada, o

ponsável, aprimorando de forma integral
os aspectos físicos,

emocionais e sociais
dos surfistas”, afirma
Henrique Saraiva.

As sensações de

liberdade, superação

vulgar o surf adaptado para pessoas com

e independência são as mais mencionadas

lhorias na acessibilidade das praias. Acre-

a praia e o surf adaptado.

deficiência, lutar pela preservação e por me-

ditamos que o surf pode ser uma excelente

ferramenta nas questões sociais, culturais

e ambientais por se tratar de um esporte saudável, democrático e de

interação total com a natureza”,
afirma Henrique Saraiva, pre-

pelas pessoas que aproveitam
“A água salgada do mar
relaxa o corpo e as ondas

estimulam o equilíbrio”,

relata Monique Oliveira,

aluna da ADAPTSURF.

seus limites e mostrando ao público tudo
que aprenderam. Além da competição de

surf, realizamos também prática de yoga,

mutirão de limpeza e Educação Ambiental,

lanche e premiação para todos os competidores. O principal objetivo do Circuito é

promover a inclusão social no ambiente da
praia com a presença dos alunos, familia-

res, amigos e voluntários. A ADAPTSURF
disponibiliza todos os equipamentos
de acessibilidade que são
utilizados durante a
competição e tam-

bém uma equipe de

profissionais espe-

cializados em surf adap-

sidente e Campeão mundial

Circuito

tado”, afirma Luiz Phelipe

medalha de bronze em 2020.

“Iniciado em 2010,

da Seleção Brasileira de Surf Adaptado.

de surf adaptado em 2018 e

ADAPTSURF

“Promovemos a vivência

o Circuito ADAPT-

deficiência (física, auditiva, visual, intelec-

circuito de surf para

prática do surf para pessoas com

tual e múltipla), visando educar, socializar
e desenvolver globalmente o indivíduo. As

12

Adaptado, participantes das aulas da Barra
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SURF é o primeiro

pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida do Brasil e reúne em um dia de

Nobre, fisioterapeuta, técnico

Acessibilidade
das Praias

Desde 2007, o

Projeto Acessibilida-

iniciativa, surgiram diversos projetos inspirados neste modelo.

Guia

ADAPTSURF

O Guia ADAPT-

SURF é inédito e foi
elaborado a partir
dos resultados obti-

dos nos estudos e pesquisas, para facilitar

turistas e moradores do Rio de Janeiro a

escolher a praia ideal para o lazer e a pratica
do surf adaptado. São informações sobre
as praias, condições de acessibilidade e

qualidade das ondas. O formato simples
contribui para a leitura e o entendimento

das informações. As imagens contidas no
guia ilustram os acessos e arredores das
Acessível foi resultado de estudos reali-

praias, bem como as atividades desenvol-

dos exemplos positivos encontrados na

Desde 2011, a ADAPTSURF partici-

zados em praias do mundo todo, através
Califórnia, Havaí, Austrália, Espanha e no projeto desenvolvido em

Todos”, afirma Luana Nobre,

para a certificação de qualida-

coordenadora de projetos.

Praia Acessível

A ADAPTSURF

de das Praias tem como objetivo discutir, di-

torno, analisando principalmente o acesso

acesso e permanência de pessoas com

objetivo de conscientizar a população e,

principalmente, os órgãos públicos sobre

a importância da acessibilidade das praias
para garantir o acesso ao lazer e ao esporte

praticado pelas pessoas com deficiência
no ambiente natural da praia. Pioneira nas

deficiência no ambiente da praia, incluindo
a faixa de areia e o mar, com cadeiras de

rodas anfíbias, esteiras, tendas, barracas
e uma equipe especializada formada por
professores de educação física, fisiotera-

peutas, psicólogos, instrutores e voluntários
para garantir total segurança”, diz Henrique
Saraiva.

“Sem palavras !”, “Sensacional !” e “Ma-

ravilhoso !”, esses são os depoimentos mais

tuitamente atividades de esporte e lazer

oportunidade de participar da Praia Aces-

adaptados, utilizando a cadeira anfíbia e a

esteira Mobi-Mat, para promover o acesso.
Amplamente copiado, o modelo de Praia

cação da praia avaliada.

e acompanhar os visitantes, garantindo o

questões de acessibilidade das praias, a

ADAPTSURF foi a primeira a oferecer gra-

implantação da acessibilidade como

ponto fundamental para garantir a qualifi-

de semana. “Monta-

mos uma estrutura completa para receber

Em 2008 o Projeto atingiu o seu principal

de ambiental, estrutural e de

serviços. A ONG contribui para a

Acessível” aos finais

ve estudos urbanísticos e ambientais sobre

com deficiência ou mobilidade reduzida.

uma norma internacional ISO

desenvolve a “Praia

vulgar, promover e viabilizar a acessibilidade

à faixa de areia e ao mar pelas pessoas

Estudos sobre Praia da ABNT,
que trabalha na construção de

professora de Educação Física e

as condições dos acessos das praias e en-

pa como convidada do Grupo de

Portugal, desde 2004, chamado
de “Praia Acessível, Praia para

das praias. “A ONG ADAPTSURF desenvol-

vidas nelas.

mencionados pelas pessoas que tiveram a

sível ADAPTSURF, muitos relataram que há

anos não frequentavam a praia por causa
da falta de acessibilidade. A partir desta

REVISTA REAÇÃO
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Preservação do Ecossistema Costeiro

Luiz Phelipe Nobre comenta sobre o pro-

jeto de Preservação do Ecossistema Cos-

teiro. “Nosso objetivo principal é alertar a

sociedade sobre a gravidade dos problemas gerados pelo lixo deixado nas praias,

tanto para o ecossistema costeiro, como para a saúde e o lazer
da população. Realizamos, periodicamente, estudos ambientais
aprofundados sobre as condições das praias cariocas, analisando a vegetação costeira, a faixa de areia e o mar. Separando e

avaliando todos os resíduos encontrados com a finalidade de
catalogar os tipos de lixo mais encontrados”.
Dentre as iniciati-

vas da ADAPTSURF

se destacam a rea-

lização de mutirões,
mobilização de vo-

luntários e eventos

educativos com o
objetivo de cons-

cientizar a população local sobre a importância da preservação

e limpeza das praias para garantia de um ambiente propício a
prática de esporte e lazer, com informações sobre destino correto
do lixo, economia e uso consciente de recursos, reciclagem e

reaproveitamento. Todos os participantes da ONG recebem aulas
de Educação Ambiental com biólogos voluntários.

Com as restrições determinadas pelas autoridades sanitárias

em função da COVID-19, para obter informações sobre o projeto,
é conveniente consultar a agenda de atividades com antecedência.
Mais informações nas redes sociais ou pelo site:
www.adaptsurf.org.br

EMPREGABILIDADE

ERICSSON DO BRASIL

MUITO ALÉM DA COTA !

aprende e para quem ensina. Como so-

lho dedicado a discutir e promover ainda

frente, muitas barreiras, muitas dificuldades

dades, que trabalha para eliminar barreiras,

ciedade, ainda temos muito trabalho pela
de infraestrutura, mas entendo que estamos
no caminho certo”, celebra o executivo.

A

“No passado, sempre foi muito comum

ver empresas contratando PcD para cumEricsson, empresa sueca,
que opera no Brasil há mais
de 95 anos, é uma das

principais protagonistas no

saltos tecnológicos regis-

trados no país e no mundo, reconhecida
mundialmente como líder e referência em

tecnologia, sendo pioneira na implementação do 5G nos cinco continentes. E tam-

bém por ser uma empresa muito compro-

metida com as questões de inclusão social.
“Na Ericsson, a discussão e as práticas

de diversidade e inclusão não são profor-

ma. Elas estão no dia a dia da empresa e

vice-presidente da área de

Gestão de Pessoas da Erics-

son para o Cone Sul da América

Latina. Segundo ele: “as iniciativas

de inclusão da Ericsson nos permitem
participar ativamente de um momento
único na vida de milhões de pessoas

com disabilidades à medida que lhes
oferecemos possibilidades reais de

crescimento, valorização e respeito. De

forma gradativa, estamos aprendendo a

entender, lidar e respeitar suas frustações,

seus medos e limitações, e isso é muito
importante pois, só assim, podemos fazer
uma inclusão genuína em que todos são
beneficiados – porque a inclusão é, sem

dúvida, uma via de mão dupla para quem
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Desde sua idealização, o pilar PcD vem

fissionais de seus integrantes, realizando

um objetivo muito maior: queríamos atrair,
desenvolver e principalmente reter os ta-

lentos. No projeto, nós acompanhamos o

desenvolvimento de cada profissional contratado, com alinhamento com os gestores

e treinamentos periódicos para capacita-

ção técnica e também comportamental.
Tivemos contratados que nunca haviam
tido a oportunidade de trabalhar em uma

empresa de grande porte, não conheciam
o mundo corporativo e, a partir do programa da Ericsson, puderam dar esse impor-

desafio. Muitas pessoas não se achavam

grupos”, diz Silvio Paciello,

quaisquer diferenças.

dessa comunidade na Ericsson, tínhamos

nós idealizamos o Programa de Inclusão

que auxiliam o desenvolvimento
colaboradores em diferentes

sional e promover pluralidade, acolhendo

contribuindo para proporcionar qualidade e

tante passo em suas jornadas profisionais

pessoal e profissional de seus

contribuir para o desenvolvimento profis-

prir a cota e atender a legislação. Quando

na agenda positiva dos líderes e gestores,
com foco na promoção de ferramentas

mais a inclusão de pessoas com disabili-

e hoje estão capacitados para qualquer
capazes de frequentar uma universidade

contudo, após ingressarem no programa,
se sentiram motivadas, conquistaram gra-

duações e hoje vislumbram voos altos.
Tenho muito orgulho de fazer parte dessa
iniciativa desde o início ! A realização de
cada contratado e o feed-

back de cada gestor são

elementos motivadores

para todos nós”, disse
Celia Carvalho, assis-

tente social e gestora

do programa de PcD na

Ericsson para o Brasil.
Reforçando a dedicação

Em 2020, como parte do Programa de

D&I implementado no Cone Sul da América
Latina, a Ericsson criou um grupo de traba-

suporte na realização das atividades pro-

ações próximas de conscientização e ou-

vindo os colaboradores para saber quais

as necessidades e pontos para realizar
melhorias. “As pessoas compartilham situações vivenciadas e nós conseguimos
identificar melhorias, fortalecendo a conexão e empatia com a empresa, e pro-

vocando discussões e a ressignificação
do que é ‘normal’ para cada um. Temos
conseguido levar informações para as pes-

soas, de modo que elas se sintam acolhidas com suas respectivas diferenças,

garantindo acessibilidade para todos – por
exemplo, pensando se a altura do bebedor

está adequada inclusive para cadeirantes;
se o alarme do incêndio está adequado
para alertar pessoas tanto com
deficiência visual ou auditiva;
dentre outros exemplos de
acessibilidade no ambiente de trabalho”, diz Camila

Rodrigues, líder do grupo

de trabalho. Segundo ela,

esse é apenas o começo, os
passos mais básicos.

“A Ericsson tem trabalhado em várias

frentes, com o compromisso de gerar um

ambiente que seja percebido como inclusivo pelos colaboradores, e de aumentar
o senso de pertencimento e a conexão

com a empresa e seus valores. E isso
vai muito além de cumprir com a cota de
contratação de pessoas com deficiência

estabelecida pela legislação de alguns
países”, ressalta ela.

Acompanhe alguns depoimentos de colaboradores PcD

Analista de Comunicação e Branding

Wallace Welton Fabri Soares

Assistente Administrativo

Adriana Pereira de Souza        

Trabalha na Ericsson há 1 ano

Trabalha na Ericsson há 5 anos

Trabalha na Ericsson há 7 anos

Camila de Souza Silveira

“O Pilar de Pesso-

Strategic Sourcing Manager

“A Ericsson é uma

“Nunca sofri dis-

as com Deficiência,

criminação nem li-

excelente empresa

Diversidade e Inclu-

sempre buscar apoio

empresa age assidu-

dentro do comitê de
são, têm sido instru-

exponho ideias que

possam contribuir e, na maioria das vezes,

há mais tempo na Ericsson”.

zado e motivado a sempre contribuir mais”.

minhas ideias são aplicadas, me sinto valori-

nua do time, dando feedbacks constantes”.

Luciano Marinho

Financial Assistant

Order and Delivery Management e

Trabalha na Ericsson há 10 anos

Trabalha na Ericsson há 2 meses
cada dia conta. Você

Ericsson me traz uma

a buscar soluções,

Aqui somos desafia-

Debora Cristiane dos Santos Fernandes

cepcional ! Desde
que ingressei na

sermos melhores,

em equipe. É muito

uma oportunidade a mais de crescimento”.

“A Ericsson é

uma empresa ex-

dos a cada dia para

dialogar e trabalhar

Ericsson ! Sinto sinceramente que aqui tenho

Trabalha na Ericsson há 6 anos

gratidão imensa !

aprende diariamente

agradável trabalhar na

Analista de Logística

“Fazer parte da

Ericsson,

companhia, pude

vencer obstáculos,

sentir o espirito de

buscar sonhos e ter coragem para enfrentar
qualquer dificuldade !”

companheirismo

presente em sua cultura organizacional”.
Kelly Ferreira

Cássio de Almeida Leite

Analista de RH

Analista Administrativa

Coordenador de Operações

Trabalha na Ericsson há 10 anos

Trabalha na Ericsson há 10 anos e 3 meses

“Trabalhar

Os gestores são

acessíveis e impulsionam a melhoria contí-

Renivado Ferreira Malaquias

Rogério Paradela dos Santos

Analista de Suporte

“Na

de entre as pessoas.

reuniões do time,

mento e compartilhamento de experiências
e pontos de vistas diferentes de quem está

amente para igualda-

caso necessite. Em

mento fundamental

para garantir acolhi-

para se trabalhar, a

mitações e procuro

“Na

na

Trabalha na Ericsson há 7 anos e 4 meses
“A Ericsson é

Ericsson,

Ericsson é trabalhar

percebo que o obje-

uma empresa que

autonomia para exe-

apenas preencher a

sas oportunidades

lho, para termos a

em lei, mas sim, o de

profissional e pes-

blemas e tomar decisões, fazer a mudança

na sociedade, dando oportunidade, desenvol-

disposição, ferramentas para aprimorar

do um ambiente de respeito às diversidades

diversos profissionais em diversas áreas

pessoas e cidadãos melhores”.

ajudam no nosso desenvolvimento”.

com liberdade, ter

tivo principal não é

disponibiliza diver-

cutar um bom traba-

cota de PcD prevista

de desenvolvimento

resolução dos pro-

acontecer”.

cumprir o seu papel

soal, temos à nossa

vendo pessoas e constantemente promoven-

nosso conhecimento técnico, bem como,

como ferramenta de inclusão, tornando-nos

da empresa que nos auxiliam em dúvidas e

Erica Cristina Bernardo Fozatto

Assistente Administrativo - Trabalha na Ericsson há 6 anos
“A Ericsson é uma empresa que oferece ferramentas, cursos e palestras, além de oportunidades
de promoções conforme a evolução profissional”.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1º LUGAR
RENEGADE (JEEP)
HRV (HONDA)

18
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2º LUGAR
CRETA (HYUNDAI)
T-CROSS (VW)

3º LUGAR
TRACKER (GM)

RESULTADO DA PESQUISA MOSTROU QUE
MESMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19,
PÚBLICO CONSUMIDOR PCD CONTINUOU
LIGADO NO UNIVERSO DOS AUTOMÓVEIS
E MOVIMENTANDO O MERCADO
REVISTA REAÇÃO
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R

ealizada

pela

Revista

Pela isenção, tradição e fidelidade dos

Reação desde 1998, a “Pes-

resultados, a “Pesquisa do Carro do Ano

Pessoas com Deficiência”

mento: usuários e consumidores, profissio-

quisa do Carro do Ano para
é a referência do segmen-

to automobilístico quando o assunto são
vendas para PcD. Feita junto aos leitores e

assinantes da Revista Reação e também, de
alguns anos para cá, através do site/portal
da publicação e de todas as suas redes e
plataformas digitais, a pesquisa expressa

fielmente a opinião dos usuários e consumidores de automóveis – pessoas com as

mais diversas deficiências e mobilidade
reduzida, seus familiares e profissionais do
setor – que pelo voto direto, escolhem aquele que, na opinião deles, são os melhores

modelos e marcas de carros deste setor
específico.

para PcD” é respeitada por todos no seg-

nais de montadoras e concessionárias de

automóveis de todas as marcas, e ainda,
por despachantes e profissionais de isenção, além das adaptadoras de veículos para

PcD. Ela se tornou referência para todos.

Afinal, a publicação, seus colaboradores,
jornalistas e parceiros, não emitem sua opinião e em momento algum influenciam os

votos, que são contabilizados exclusivamente da opinião dos leitores, assinantes

e seguidores da Revista Reação/Sistema

Reação. Portanto, quem elege é o público e
não a revista. A publicação é apenas quem
promove a operação.

É sempre bom lembrar que essa pes-

quisa não é feita baseada nos números de

vendas e sim na opinião dos usuários, ou

RESULTADO DA PESQUISA 2020

seja, os ganhadores não necessariamente
são os modelos mais vendidos, mas sim os

mais queridos e preferidos dos consumi1º LUGAR

RENEGADE (JEEP) / HRV (HONDA)

18,5%

2º LUGAR

CRETA (HYUNDAI) / T-CROSS (VW)

16%

3 º LUGAR

TRACKER (GM)

15%

dores PcD, por vários fatores, dentre eles:
beleza; acessibilidade aos comandos de

painel; espaço interno e de porta-malas;
design e estilo; acessibilidade e transferência; funcionalidade e visibilidade; tecnologia

e acessórios; motor, câmbio e suspensão;

conforto e dirigibilidade; preço e condições
4 º LUGAR

NOVO CIVIC (HONDA) / TIGGO 2 (CAOA CHERY)

12,5%

5 º LUGAR

KICKS (NISSAN)

11%

6 º LUGAR

NOVO POLO (VW) / NOVO FIT (HONDA)

8,5%

7 º LUGAR

SPIN (GM) / WRV (HONDA) / CAPTUR (RENAULT) / ECOSPORT (FORD)

6%

de compra, além do atendimento da rede
de concessionárias da marca.

A votação em meio à Pandemia
Assim como tudo no Brasil e no mundo

em 2020, a pesquisa realizada pela Revista
Reação também foi impactada pela pande-

mia de Covid-19. Algumas edições da pu8 º LUGAR

YARIS (TOYOTA) / CRONOS (FIAT) / DUSTER (RENAULT)

5%

			
9 º LUGAR

SW4 (TOYOTA) / TRAILBLAZER (GM) / XC 40 (VOLVO)

4%

10 º LUGAR

CITY (HONDA) / PRIUS (TOYOTA) / ARGO (FIAT) / HB20 (HYUNDAI)

2,5%

blicação durante o ano passado não foram
editadas e impressas. Isso fez com que o

número de votos – mesmo com a realização
também feita via internet e não só no papel
através do Cupom Carta Resposta encar-

tado nos exemplares impressos que vão
pelo Correio – fosse menor que nos anos

11 º LUGAR

20
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1%

anteriores. Mesmo assim, tivemos uma participação significativa, contabilizando um

total de 1689 votos vindos de todo o Brasil e

de até outros países, como: Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, Reino Unido, Argentina, Peru, EUA, Japão, Uruguai, Paraguai,
Colômbia, Canadá, entre outros.

O resultado da Pesquisa 2020 foi com-

pilado e divulgado ao público no final de

de da Jeep – repetindo o feito de 2019,

tais do Sistema Reação e outras fontes

campeão com o modelo HRV da Honda –

janeiro de 2021, através dos canais digiautorizadas.

portanto bi-campeão – dividindo o posto de

a cada dia.

Covid-19 e todas as suas consequências,

No 4º e 5º lugar: mudanças e surpresas !

como o fechamento do comércio, o connatural do mercado consumidor perante

marca que volta à primeira colocação dessa

todos nesse último período de praticamente

são da categoria SUV, o que comprova a

um ano”, comenta Rodrigo Rosso, diretor/

editor do Sistema Reação/Revista Reação.

Ele atribui a tudo isso a pouca visibilidade

da maioria das marcas e de muitos modelos

que o modelo da GM foi o mais vendido
vem se destacando, conquistando mercado

cas foram prejudicadas pela pandemia de

uma situação incomum que foi vivida por

dos votos. Isso reflete o mercado, uma vez
dentre os SUVs dessa categoria em 2020 e

“O ano de 2020 foi atípico. As monta-

doras e concessionárias de todas as mar-

finamento dos consumidores e a retração

do mercado em 2020, isolada, com 15 %

pesquisa, mais uma vez. Ambos modelos

Na quarta posição com 12,5 % dos

votos, empataram o Novo Civic da

preferência desse tipo de veículo pelos
consumidores PcD e somaram 18,5 % do
total dos votos.

durante o decorrer de 2020. “Poucas ações

Em 2º e 3º lugares, mais SUVs !

marcas. A propaganda dos modelos tanto

Confirmando a preferência por essa ca-

Honda – modelo que mais alcançou a pri-

da e terceira colocação na Pesquisa 2020.

– que em 2019 amargou a décima posição

promocionais foram realizadas na rede das

na grande mídia como na imprensa especia-

lizada diminuiu muito durante a pandemia
também. Algumas marcas fizeram um bom

tegoria, os SUVs também levaram a segun-

meira colocação na história dessa pesquisa

dessa pesquisa. E com ele, empatado e
quarto lugar, uma agradável surpresa: o

trabalho através apenas dos canais digitais

Tiggo 2 da Caoa Chery. Certamente aqui

e redes sociais. Essa visibilidade reduzida

no segmento PcD especificamente, logica-

mente influencia sim no resultado dos votos
do público”, avalia Rosso.

Conheça a partir de agora um pouco

mais sobre os vencedores e os modelos
mais votados em 2020:

Deu empate no 1º lugar !
Lembramos sempre que esta não é

Em 2º lugar o Creta da Hyundai se man-

teve na colocação em 2019 e 2020, agora
acompanhado e dividindo o posto com o
T-Cross da Volkswagen, que subiu uma

temos duas situações bem diferentes que

justificam a boa votação dos dois modelos.

uma pesquisa de ranking dos mais ven-

O Civic por ser um modelo tradicional, uma

dos modelos que mais “agradam e que são

Já o modelo da nova Caoa Chery – o Tiggo

segdores e assinantes. Em 2020 ocorreu

de mídia em torno da marca em 2020, que

didos, mas sim, uma pesquisa de opinão

das unanimidades entre o consumidor PcD.

os objetos de desejo” dos nossos leitores,

2 – se deve certamente ao grande esforço

um fato inusitado, que só aconteceu uma

vez nessa pesquisa nesses 23 anos de sua
realização. Deu empate no primeiro lugar !

Os campeões, os mais votados, os

preferidos, os ELEITOS como CARRO DO
ANO PARA PCD 2020, foram o Renega-

firmou sua imagem na TV e na grande mídia
colocação, saindo de 3º em 2019 para a
segunda colocação em 2020. Eles levaram
16 % dos votos !

No 3º lugar uma grata surpresa: a Nova

Tracker da Chevrolet, principal lançamento

em geral, fortalecendo a máxima de “quem
é visto é sempre lembrado”.

Em 5º lugar, com 11 % dos votos está

o Kicks da Nissan. Um dos queridinhos do

segmento PcD apresentou uma queda na
REVISTA REAÇÃO
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em 2020, com 6 % dos votos. São eles: a

Spin da Chevrolet – sempre bem colocada

preferência dos participantes da pesquisa.
Ele que ocupava a segunda colocação em
2019, ficou isolado em quinto em 2020.

Este ano, a marca promete que o novo mo-

delo do Kicks vem todo reestilizado para

reconquistar o mercado e com uma versão

nessa pesquisa – um dos modelos mais

vendidos da GM; o WRV da Honda, que vem

exclusiva abaixo do valor teto para PcD.
Vamos aguardar !

Pequenos versáteis na 6ª colocação
Empatados na 6ª colocação da Pesquisa

2020 com 8,5 % dos votos, o Novo Polo da

conquistando novos adeptos ano a ano;

a Captur da Renault, passando na frente

dos ítens mais buscados pelo consumidor
PcD na hora de escolher o seu carro 0Km.

Volkswagen e o Novo Fit da Honda dividem

Mais SUVs: dois grandes e um médio

da Duster, modelo da mesma marca que é
muito bem aceita entre o público PcD por

ter uma boa relação custo x benefício; e a
Ecosport da Ford, que também todos os

dividem a 9ª colocação !

Não há como negar a preferência por

espaço do público com deficiência. A nona

posição expressa bem essa tendência. Dois
gigantes em tamanho: a SW4 da Toyota e a

a preferência dos participantes. Lembrando

que até aqui o Fit sempre ocupou as primeiras posições nesses 22 anos da pesquisa

desde o seu lançamento, em muitas delas
chegando em primeiro lugar. O Novo Polo
foi uma surpresa agradável na sexta colocação, saindo da oitava posição em 2019

e cresendo duas posições. Já o Fit, desceu

duas posições. O modelo da Honda em
2019 ficou na quarta colocação.

O 8º lugar com empate triplo entre dois

sedans e um SUV !

A Toyota, a Fiat e a Renault dividem com

Modelos “família” ocupam a 7ª colocação !

5 % da preferência dos votantes, o 8º lu-

Quatro modelos “familiares” ou SUVs

Yaris, Cronos e Duster, respectivamente.

vem dividindo a 7ª colocação da Pesquisa

22

anos se apresenta entre os mais votados.

REVISTA REAÇÃO

gar da Pesquisa 2020, com os modelos:

Isso prova que um bom porta-malas é um

Trailblazer da Chevrolet/GM dividem a nona

colocação da pesquisa com 4 % dos votos,

CAC 0800 7037 150
facebook.com/jeepdobrasil

JEEP.COM.BR
Jeep® é marca registrada da Stellantis-FCA US LLC.

PcD

CONSULTE AS VANTAGENS
EXCLUSIVAS JEEP DAHRUJ.

#PCDDAYDAHRUJ

OBTENHA SEU JEEP COM ISENÇÃO DE IPI
+ BÔNUS EXCLUSIVO DE FÁBRICA
CONSULTE PACOTE CORTESIA DIFERENCIADO
PENSOU JEEP. PENSOU DAHRUJ!

 11 97447-5777
ACESSE:

PCDDAY.COM.BR

7 MOTIVOS

PARA ESCOLHER A DAHRUJ

7 ENDEREÇOS

PARA MELHOR ATENDÊ-LO

AEROPORTO

ARICANDUVA

Av. Washington Luis, 3561

11 3357 2100

11 2701 2150

CEASA

11 3646 9100

GUARULHOS

Av. Aricanduva, 4990

Av. Doutor Gastão Vidigal, 1703

Av. Guarulhos, 1814

11 2475 9266

LAPA

NORTE

PERDIZES

Av. Ermano Marcheti, 656

Pr. Stelio Machado Loureiro, 51

Av. Sumaré, 611

11 3077 3100

11 2902 9500

11 3879 6730

Consulte condições referente ao descontos e modelos participantes na Concessionária. Condição exclusiva para venda PcD.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

VOC ˆ
CLIENTE
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Quem votou, concorreu e ganhou o

Prêmio da Pesquisa da Revista Reação ?

empatados com o XC 40 da Volvo. Todos os
3 modelos ultrapassam a casa dos R$ 200
mil em seus preços. Esses modelos só tem

Sempre quem vota, concorre a um prê-

isenção de IPI na compra por consumidores
com deficiência, mas nem por isso deixam

mio oferecido pelo Sistema Reação. Este

segmento. Afnal, quem não gosta de luxo

reram a um Smartwatch.

ano, os participantes da pesquisa concor-

de ter uma venda bastante expressiva no

Em 2020 o votante da Pesquisa do Me-

e espaço não é mesmo ?

lhor Carro para PcD ganhador, foi o pau-

Na 10ª posição tem até modelo elétrico !

listano Edson Santi, de 61 anos, casado,

Dizem os especialistas que em poucas

modelos que não alcançaram pontuação

movidos a combustíveisl fósseis circulando

meiras colocações da Pesquisa do Melhor

décadas nós não teremos mais modelos
nas ruas e que os elétricos são a tendência
de futuro para a indústria automobilística.
Se isso realmente vai ou não acontecer,

não podemos prever, porém, o que é fato é

que os modelos elétricos devagarinho vão
conquistando mais adeptos Brasil a fora.

Pela segunda vez consegutiva o modelo

elétrico Prius da Toyota aparece na 10ª co-

suficiente para aparecer entre as 10 pri-

Carro para Pessoas com Deficiência 2020.
Acompanhe o resultado no quadro.

aposentado, morador no bairro da Vila Mariana, zona sul da capital paulista. Santi é

cadeirante, tem sequela de Pólio. “Votei

num Honda, pois acho os mais completos
e porque eu tenho um”, comentou o feliz
ganhador do Smartwatch.

Pandemia de Covid-19 faz segmento PcD ter crescimento menor em 2020
Depois de anos consecutivos crescendo

na casa superior dos 35... 40 % ou mais,
o segmento de vendas para PcD em 2020
sofreu – com todos os setores da economia
– os reflexos da pandemia na pele.

Em termos percentuais, relativos ao total

de vendas gerais de automóveis no Brasil as

vendas para PcD cresceram, saindo de 13 % do total de carros vendidos em 2019
para 18 % do total de vendidos em nosso País em 2020 – total de vendas divulgado
locação da Pesquisa do Carro do Ano para

pela FENABRAVE em 2020 é de 1.950.889 veículos 0Km. Esse crescimento percen-

bém no segmento PcD os modelos híbridos

principalmente, em todas as concessionárias de todas as marcas espalhadas por

com o modelo a décima posição com 2,5

Isso quer dizer que, em números absolutos - levantados junto às montadoras

PcD. Isso pode ser um indicador que tam-

tual se deve graças à consolidação desse se segmento dentro das montadoras e

e elétricos terão boa aceitação. E dividindo

todo território nacional.

% dos votos, temos os modelos: Argo da

de todas as marcas e ao mercado em geral pelo departamento de jornalismo do
Sistema Reação com exclusividade - o total de vendas de carros 0Km com isenção

de impostos para Pessoas com Deficiência em 2020 foi de cerca de 350 mil veículos.
Isso significa uma queda superior a 7,5 % no total de vendas PcD em relação a 2019.

Se levarmos em conta todos os problemas vividos em 2020, essa queda pode

ser considerada mínima perante um mercado tão sofrido como foi o de vendas de
automóveis ao varejo comum, por exemplo.

Vale lembrar que o valor teto para obtenção da isenção total de impostos – IPI, ICMS

e IPVA – ainda só vale para veículos abaixo de R$ 70 mil. Esse valor teto está congeFiat, uma boa opção de compacto; e os

lado há mais de 11 anos pelo CONFAZ – conselho fazendário nacional, representado

Com 1 % dos votos ficaram todos os outros

neste caso nacional ou importado, só tem a isenção do IPI e não é isento do IPVA.

sedans City da Honda e HB20 da Hyundai.
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por todos os estados da nação. Quem quiser comprar carro 0Km acima deste valor,

N O TA S

CAMPANHA PREVÊ A DISTRIBUIÇÃO DE 2 MIL BÍBLIAS EM BRAILE !
Fruto de sua missão de distribuir a
Palavra que transforma vidas a todos, a
Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) criou a
campanha “Doe a Bíblia #PraCegoLer”. A
iniciativa tem por objetivo distribuir a
Bíblia para 2 mil pessoas com deficiência
visual e para 15 instituições de apoio à
pessoa cega em todo o Brasil. O projeto
de distribuição bíblica em Braile promove a
acessibilidade e a inclusão, e permite que o
cego tenha autonomia na leitura das Escrituras. A campanha planeja fazer a doação
de mil livros bíblicos em Braile para crianças, 4 mil livros da Bíblia para mil cegos
e oferecer uma visita à Gráfica da Bíblia
para 200 cegos, além de entregar a Bíblia
em Braile completa para 15 instituições de

podem ser feitas no site: www.sbb.org.br/

Brasil, no valor que desejar. Durante os 20

apoio à pessoa cega. Para quem tiver inte-

pracegoler e estão divididas por cotas, de

anos do programa “Acolher a Pessoa com

resse em receber a Bíblia em Braile, pode se

acordo com os tipos de doações. Quem qui-

Deficiência”, a SBB já distribuiu, aos mais

cadastrar no programa através do telefone

ser participar da campanha também pode

de 4 mil cegos atendidos, 1.089 Bíblias em

0800 727 8888 ou e-mail: acaosocial@sbb.

realizar sua doação fazendo uma transfe-

Braile completas e mais de 239 mil materiais

org.br. As doações para os projetos da SBB

rência bancária para a Sociedade Bíblica do

bíblicos em Baile.

n o v UoM

c o n C cO Ne C iE I tT Oo

N O V O

E M

I S E N Ç Õ E S

PROCURANDO CARROS 0 KM COM

ISENÇÕES DE IMPOSTOS?
FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

E SAIBA MAIS!

TODOS NOSSOS
CARROS COM
DESCONTO DE ATÉ
30% (IPI, ICMS,
RODÍZIO MUNICIPAL
E OUTROS)

(11)95912-6641 (11)97960-0127
w w w . c o n c e i t o i s e n c o e s . c o m . b r
@conceito.isencoes

ESPORTE

CRAQUE AMPUTADO BALANÇA
AS REDES POR 549 VEZES !!!

O

futebol brasileiro já dei-

grandes nomes do futebol nos clássicos

o planeta com os maiores

cial. Ele mostra aos mais desanimados que

xou a sua marca em todo

“Jogos das Estrelas” como convidado espe-

goleadores do mundo.

todos os obstáculos podem ser superados.

Nomes de diferentes dé-

“Eu sou um exemplo de que mesmo sem

cadas balançaram as redes por centenas,

uma das pernas, consigo correr atrás de

muitos goleiros.

dos podem fazer o mesmo”, diz o artilheiro

até milhares de vezes, e foram o ‘terror’ de

meus sonhos, e tenho a certeza de que to-

Mas poucos profissionais atingiram a

em entrevista.

marca de Rogério Rodrigues de Almeida,

No ano de 2009, ele criou o “Projeto Fu-

ou o ROGERINHO R9, que divide parte de

tebol de Amputados” na cidade de Mogi das

putados e participações especiais e jogos

40 atletas que fazem parte do projeto em

seu tempo com a bola – futebol de am-

Cruzes/SP. Hoje o trabalho alcança quase

comemorativos – e ministrando palestras

parceria com os times profissionais paulis-

motivacionais.

tas do Corinthians e Portuguesa.

Desde a infância, a falta de parte de uma

“Nosso projeto atua hoje como inclusão

das pernas nunca foi obstáculo para o jo-

social. Além da prática de esportes, como

o futebol ainda menino, e hoje, é dono da

mercado de trabalho. Procuramos inseri-

gador, que teve seu primeiro contato com

o futebol, encaminhamos o atleta para o

marca de 549 gols na carreira.

-los, também na área educacional, para

O resultado da carreira do jogador Roge-

que se formem e tenham uma profissão”,

rinho R9 é o reflexo de uma vida de supera-

afirma R9.

ção, que serve de modelo para profissionais
e também para quem busca um “empur-

rãozinho” para seguir em frente e enfrentar
obstáculos. Talvez seja este o segredo do

craque, que já vestiu a camisa ao lado de
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Em 2011 o goleador criou o Campeo-

“SER UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
NÃO É SER INÚTIL E NEM INCAPAZ.
ALGUNS LIMITES PODEM SER
SUPERADOS, DEPENDENDO DA
SUA FORÇA DE VONTADE DE VIVER.
QUANDO AMAMOS A VIDA SOMOS
OTIMISTAS. NADA NOS IMPEDE DE
AGIR. NÃO SOMOS DIGNOS DE PENA,
MAS SIM DE ADMIRAÇÃO. PODEMOS
TUDO, POIS PERANTE A DEUS SOMOS
TODOS FISICAMENTE PERFEITOS. SOU
FELIZ, SOU AMADO, ADORO VIVER !
AGRADEÇO A DEUS POR TUDO QUE
FUI E QUE SOU. DEUS NOS DÁ FORÇA
PARA ENFRENTAR OS OBSTÁCULOS
QUE SE APRESENTAM. SE VOCÊ
CONHECE ALGUÉM QUE TENHA UMA
DEFICIÊNCIA, DIGA A ELE(A) QUE
DEUS TEM SEMPRE O MELHOR PARA
A VIDA DELE(A) E QUE NÃO FOI POR
ACASO, MAS ELE ESCOLHEU VOCÊ
PARA VENCER”
ROGERINHO R9

nato Paulista de Futebol de Amputados.

Na época, eram quatro times disputando

o título. Hoje, o torneio poderia contar com
pelo menos 11 equipes.

Mas o “boleiro” também teve participa-

ção direta na criação da Copa do Brasil,
Campeonato Brasileiro, Taça da Cidade, e
tantos outros torneios.

Se pelos pés ele não vestiu tantas ca-

misas, pelas suas mãos – como Gestor da
Modalidade de Futebol de Amputados – ele

apoiou e colaborou na criação das equipes

da Ponte Preta, Santos, Sorocaba, São Pau-

lo, Amapá, Fortaleza, Bahia, Ourinhos, Piauí,
Natal, Guarulhos, além de ter participado
diretamente na ABDDF – Associação Brasileira de Deficientes Físicos do Rio de Ja-

neiro. “Se eu posso e realizei, você também
chegará lá. Infelizmente, muitas pessoas
deixam a dificuldade destruir seus sonhos.
Se eu, com uma perna só, consegui me tornar um artilheiro mundial, com mais de 500

N O TA S
24ª SURDOLIMPÍADAS DE VERÃO FOI ADIADA PARA MAIO DE 2022
A 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão, que ocorreria entre
5 e 21 de dezembro deste ano, tendo a Universidade de Caxias do
1º e 15 de maio de 2022. A definição ocorreu em reunião de representantes do Comitê Plural de organização do evento no gabinete
da reitoria da UCS – que teve transmissão ao vivo pela internet.
Evento multidesportivo mais antigo, depois dos Jogos Olímpicos,
as Surdolimpíadas de Verão ocorrem a cada 4 anos, com a última
edição realizada em 2017 na cidade de Samsun, na Turquia. A decisão pelo adiamento se
deve às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Como a vacinação pelo mundo
apresenta diferenças significativas entre um país e outro, a medida busca garantir um tempo
maior para a imunização da população mundial. A realização multidesportiva internacional
organizada pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD), consiste na primeira
edição em um país da América Latina. Para a disputa em 21 modalidades esportivas, é
prevista a participação de mais de 100 países e 4 mil surdoatletas.

gols, imagina quem é perfeito fisicamente ?

Juntos, podemos fazer a diferença na vida

de muitas pessoas”, finaliza o aniversariante
do mês de março ! Parabéns ao nosso artilhei- ro. Parabéns Rogerinho R9 !

Lembre-se sempre do

que “cravou” o nosso
grande mestre Osmar

Santos (maior locutor
esportivo brasileiro

de todos os tempos,

que hoje, devido a um

acidente automobilístico

em 1994, também é uma pessoa com

deficiência). Ele quando narrava futebol

tinha um jargão emocionante e marcante, tanto para os ouvintes, quanto para

os jogadores de futebol na hora do gol:

“Tirolirolá, Tirolirolí... Eeeeeee queeeeee
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL”....

FOTO: Vagner Espeiorin

Sul/RS como sede prioritária, foi adiada para ocorrer entre os dias

ARTIGO

POR ADRIANA BUZELIN

A VIDA TEM A IMAGEM QUE
VOCÊ QUER DAR A ELA !

V

N O TA S

CLODOALDO
SILVA É NOVO
EMBAIXADOR DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NO
RIO DE JANEIRO

Adriana e suas cachorrinhas. Por Amira Hissa.
ítima de um acidente au-

Sob um sol escaldante, eu permanecia

tomobilístico em agosto de

por uma hora e calor era insuportável. A

fisioterapias na tentantiva de

excessivo. Isso me incomodava muito, até

1991, enfrentei uma saga de
ter qualidade de vida e me

manter saudável já que minha vida mudou

radicalmente passando a encarar uma lesão
medular que me deixou tetraplégica. Por
conta disso, certa vez, eu estava fazendo
fisioterapia amarrada em uma mesa ortos-

tática debaixo de uma telha de amianto que
ficava na garagem da casa no bairro Pom-

sensação de desmaio era constante e calor

porque com uma lesão tão alta, nível C5/

C6, tenho dificuldades para transpirar, mas,

principalmente, me revoltava estar vivenciando isto. A telha era aquecida pelo sol

e fazia aqueles barulhos de dilatação por
de estar fritando...

pela Secretaria Municipal da Pessoa com Defi-

conta do aquecimento. Minha sensação era

capital carioca, ao ser nomeado “Embaixador”

Lamentando muito e raivosa, comentei

ciência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Helena

- Mãe, essa telha está me fritando e eu

vite para Clodoaldo, afirmou que estava muito

péia, bairro que eu e minha família moráva-

com minha mãe que passava por mim:

época em que me acidentei.

amarrada aqui. Que inferno esse barulho

mos na cidade de Belo Horizonte/MG, na
Para quem não sabe, a mesa ortostática

é um equipamento que coloca a pessoa em
ortostatismo, possibilitando ficar sobre seus

pés. Isso acontece por meio de um processo passivo, no qual a pessoa não consegue

se manter em pé e necessita de equipamentos ou assistência para sustentar o corpo
na posição vertical.

O “tubarão das piscinas”, ou melhor, Clodoaldo Silva, passou a dar suas longas braçadas na

dela dilatando pelo sol !
E minha mãe disse:

- Adriana, não é a telha dilatando por

conta do sol, são passarinhos dançando
tango !

A partir deste dia entendi que a vida tem

a imagem que você quer dar a ela.

Werneck titular da pasta e responsável pelo confeliz em receber um campeão da vida. “Clodoaldo é uma referência em dignidade, honra e
esperança para que tenhamos um mundo mais
acessível”. Dono de 14 medalhas na natação
paralímpica, incluindo 6 ouros e 6 pratas, e de
19 nos Jogos Parapan-Americanos, das quais
13 são de ouro, o “tubarão” se aposentou das
raias depois dos Jogos Paralímpicos de 2016,
no Rio. Desde então, o ex-nadador passou a
se dedicar à conscientização e a inclusão de
pessoas com deficiência na sociedade. “Es-

Adriana Buzelin
é ativista social, apresentadora do “Vidas em Cenas” e criadora
da revista digital “Tendência Inclusiva”.
www.youtube.com/c/VidasemCenas
www.tendenciainclusiva.com.br

28

REVISTA REAÇÃO

tou muito feliz pelo convite e reconhecimento.
A deficiência estabelece limites, mas nunca incapacidade. Apresentei minhas ideias e propostas,
e fui tratado com muita dignidade e respeito”,
disse o multi-medalhista paralímpico.

AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE

A EDUCAÇÃO ESPECIAL EM
CAMPOS DO JORDÃO/SP
se ela precisa ser atendida no CIREPE - Centro Pedagógico de

Recursos Especiais, espaço onde há atendimentos clínicos es-

pecializado de fonoaudióloga, psicologia e fisioterapias, onde as

crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) são atendidas,
de 3 a 4 vezes na semana, no contra turno, para que seja criada

A

uma rotina. A metodologia utilizada no CIREPE, são PRÁTICAS
BASEADAS EM EVIDÊNCIAS.

Marta ressalta que o AVE - Auxiliar de Vida Escolar, ajuda nas

Secretária de Educação de Campos do Jordão/SP,

rotinas diárias e não têm funções pedagógicas na escola.

Educação e currículo pela PUC-SP, está à frente do

intelectuais, visuais e auditivas e, neste caso, disponibiliza um

Marta Esteves, que é pedagoga com mestrado em

cargo há 8 anos e explica que o município é dividido
em sete setores de educação infantil, onde cada

setor tem de 2 a 3 escolas, totalizando 20 escolas de educação
infantil, desde a creche (4 meses até os 5 anos e meio), 9 escolas

de ensino fundamental I (de 1º ao 5º ano) e 6 escolas de ensino
fundamental II (de 11 a 14 anos).

Todas as escolas da rede municipal de Campos do Jordão/

SP contam com o trabalho de um psicopedagogo que faz o aten-

dimento educacional especializado em todas as etapas, sendo
que, no ensino fundamental I, onde há uma concentração maior
de casos mais complexos, faz-se um trabalho preventivo, princi-

As escolas atendem, ainda, crianças com deficiências físicas,

intérprete de Libras, em sala de aula.

Heidy Gonzalez TeixeIra da Costa, Chefe da Divisão de Edu-

cação Especial e EJA - Educação de Jovens e Adultos, ressalta,
emocionada, que um aluno com deficiência visual foi alfabetizado,
em Braile, que está no ensino fundamental e lê fluentemente.

Segundo a Secretária de Educação, o maior desafio desse ano

é a voltar às aulas com 35 % dos alunos, apesar do município

estar na fase vermelha, formação específica para o AEI e Libras,
e estruturar as salas de aulas.

problema na aprendizagem e encaminha para ele, que conversa

Andréa Bussade de Oliveira
é jornalista e mãe da Rafaela de 26
anos e do Gabriel de 19, com autismo.

no parto, algum problema psicomotor e que faz uma avaliação

andrea.bussade.oliveira@gmail.com

palmente quando a professora identifica que o aluno tem algum

com a família para entender se a criança teve algum problema
psicopedagógica, corporal, de linguagem, definindo se essa criança vai passar para o AEI - Atendimento Especial Especializado e

GASTRONOMIA

FREDINHO, CHEF DE COZINHA COM
SÍNDROME DE DOWN, LANÇA A
MARCA DE MOLHOS “FREDÍSSIMO” !
o mesmo nome e, segundo ele, já assistiu
o clássico do ratinho cozinheiro umas “15
milhões de vezes”.

O primeiro prato que Fredinho aprendeu

a fazer foi ovo frito, mas hoje em dia já sabe

uma culinária mais avançada. A preferida,

atualmente, é a culinária italiana. “Eu gosto
de fazer muitos molhos. Molho de tomate

e molho branco. Eu faço molho pesto com

meu pai, eu tiro as folhinhas do manjericão
e ele tritura”, relatou Fredinho, animado.

O gosto pelos molhos foi tanto que

ele teve a ideia de começar a fazer para
vender, e os produtos estarão disponíveis

para encomenda por meio da nova marca
“Fredíssimo”.

F
ramo.

Milena se desligou do emprego para se

dedicar ao sonho do filho. “Estamos em

fase de testes, mas ele quem faz tudo, eu
red Carvalho Filho, mais conhecido pela

apenas ajudo”, contou a mãe. Fredinho já

primeiro jovem com Síndrome de Down

preendedora. “Empreendedorismo social

estudar gastronomia e empreender no

pessoas possam transformar suas vidas”,

família e amigos como Fredinho, é o

ganha notoriedade por causa da veia em-

de Natal, no Rio Grande do Norte, a

é para criar oportunidades para que as

Sempre sorridente, o rapaz de 19 anos está no
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Já está disponível o vídeo que o jovem

segundo ano de gastronomia na Uninassau, mas a

cozinheiro ensina a fazer pão de queijo,

No segundo ano do ensino médio, Fredinho, com

ta até para vender. “Essa coisa de empre-

isso que queria estudar na faculdade. A mãe, Milena

cursar gastronomia foi algo dele, quando

cozinhar quando ainda era adolescente. “O pai dele

fazendo os testes vocacionais, ele disse

para quando a gente não estiver mais aqui. Por isso,

ia fazer gastronomia e ia ser chef”, disse

paixão pela cozinha começou aos 14 anos.

uma receita fácil e barata, que pode ser fei-

a ajuda da escola onde estudava, descobriu que era

ender é algo dele, da mesma forma como

Araújo, foi quem começou a incentivar Fredinho a

ele estava na escola em 2018 e estavam

e eu queremos que ele se vire, seja independente

na entrevista que gostava de cozinhar, que

ensinei a cozinhar e ele começou a gostar”, explicou

Milena.

a matriarca da família.
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pontuou Fredinho.

O sonho de Fredinho é ter um restau-

O pai do jovem, Fred Carvalho, de quem ele

rante de culinária italiana, e para ele, a

estuda junto ao filho para apoiá-lo. “Meu pai tam-

uma jornada para ser um chef. Para todos

faz muito ratatouille”, contou Fredinho, que gosta

Fredinho deixa um recado: “tenham foco,

herdou o nome, também se matriculou no curso e

venda de molhos é o primeiro passo de

bém gosta muito de cozinhar. Na casa dele, a gente

os jovens que têm o sonho de empreender,

tanto do prato quanto do filme da Disney que leva

força de vontade e determinação”.

MÚSICA E ARTE

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

NICOLAS, COM SÍNDROME RARA
O XODÓ DE SUA FAMÍLIA EM JUQUITIBA/SP

lê estaria no Shopping Cidade São Paulo,

então fomos até lá ver o show. Foi um dia

muito alegre e gratificante. Depois disso
ele começou a prestar mais atenção nos

O

vídeos.”

Nicolas adora motos e seu pai sai todos

os dias com ele para passear. Mas não fala,
lá ! Conversei com Marcília Jacob de

entende poucas coisas através de gestos.

lutou muito para estudar e sempre

viver felizes com poucos bens materiais e

Moraes, nascida em Juquitiba/SP. Ela

“Ele veio mostrar que somos capazes de

sonhou em ser mãe de três filhos.

muito amor”, diz a mãe.

Teve infância e adolescência difíceis

A família se uniu mais e todos ajudam.

e começou a trabalhar cedo com seus pais em uma

A filha Marina quer estudar Terapia Ocupa-

conheceu Jorge Moraes Filho, seu esposo, e abando-

laniagape@gmail.com)

Depois de casada, em 2018 entrou na Faculdade de

crianças e o grande projeto é a APAE, funda-

Já tinha duas filhas quando engravidou em 2010 e foi

“ainda não há todas as terapias necessárias,

mercearia. Nessa época, fazia o curso de Letras, mas
nou a faculdade para realizar o sonho de ter uma família.

cional e a Lavinya, Biomedicina. (marciliaO sonho de Marcilia é ajudar outras

Pedagogia.

da em 2016 em Juquitiba/SP. Ela comenta:

uma alegria. Um dia, veio em sua cabeça: “Já pensou se

mas um dia haverá”.

Deus me manda um menino com Síndrome de Down ?
Sinto que vai me fazer ser uma pessoa melhor”.

E então veio o Nicolas Gabriel, com a síndrome rara
do cromossomo 18, em anel.

A cada 370 mil pessoas nascidas, uma tem essa

síndrome. Hoje Nicolas tem 10 anos e necessita mui-

to de terapias, acompanhamentos médicos e não há
terapias na cidade. Ele passou 3 anos na APAE de São
Paulo, tem imunidade baixa, microcefalia, usa fraldas e

tem estrabismo. Ele não se interessava por televisão,

vídeos, desenhos e o primeiro vídeo pelo qual se interessou foi o da Celelê: “Criança Colorida” !

Marcilia conta: “em 2016, descobrimos que a Cele-

Parabéns à família pela linda união !

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 !
www.celeleeamigos.com.br
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SAÚDE

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PASSAM A
CONSTAR EM GRUPO PRIORITÁRIO NO
NOVO PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19: MAS NÃO EXISTE
PRAZO PARA INÍCIO DA IMUNIZAÇÃO ?

O

Governo Federal disponibilizou a 4ª

dades Federativas (UF) e municípios no planejamento

racionalização da Vacinação Contra

O êxito dessa ação será possível mediante o en-

edição do Plano Nacional de Opea Covid-19. O documento foi elabo-

rado tendo por base as discussões

desenvolvidas pelos grupos técnicos no âmbito da
Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doen-

ças Transmissíveis de acordo com a Portaria Nº 28
de 03 de setembro de 2020.

Em nota, o Ministério da Saúde afirma que: “as

diretrizes definidas neste plano visam apoiar as Uni-
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e operacionalização da vacinação contra a doença.
volvimento das três esferas de gestão em esforços
coordenados no Sistema Único de Saúde (SUS),
mobilização e adesão da população à vacinação”.
Grupos com elevada vulnerabilidade social
“Há ainda outros grupos populacionais caracteri-

zados pela vulnerabilidade social e econômica que

os colocam em situação de maior exposição à infecção e impacto pela doença. Por exemplo, citam-se

pessoas em situação de rua, refugiados residentes
em abrigos e pessoas com deficiência, grupos po-

pulacionais que têm encontrado diversas barreiras

para adesão a medidas não farmacológicas”, afirma
a nova divulgação do Governo Federal.

O Ministro da Saúde destaca que o PNI – Plano

Nacional de Imunização reforça que todos os grupos

elencados serão contemplados com a vacinação,

entretanto de forma escalonada por conta de não
dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar

todos os grupos em etapa única. Cabe ressaltar que
ao longo da campanha poderão ocorrer alterações na

sequência de prioridades descritas no quadro 1 e/ou

subdivisões de alguns estratos populacionais, bem

como a inserção de novos grupos, à luz de novas

evidências sobre a doença, situação epidemiológica
e das vacinas Covid-19.

Início da vacinação Covid-19 para PcD
Quanto à data para o início da vacinação, o Mi-

nistério afirma que ainda não há possibilidade de

definir as datas do início da vacinação dos grupos

ainda não atendidos, por não haver, por parte dos
fornecedores, cronograma regular de entrega de

doses das vacinas COVID-19. Cabe ressaltar que ao

“É imprescindível à inclusão da pessoa com de-

longo da campanha poderão ocorrer alterações na

ficiência em fase prioritária de vacinação. A AMPID

subdivisões de alguns estratos populacionais, bem

ção para a não previsão de atendimento prioritário

sequência de prioridades descritas no quadro 1 e/ou

como a inserção de novos grupos, à luz de novas

evidências sobre a doença, situação epidemiológica
e das vacinas COVID-19. Essas alterações, caso venham ser necessárias, terão detalhamento por meio
dos informes técnicos no decorrer da campanha.

Para Alessandra Trigo, em artigo para o Portal de

Notícias da Revista Reação, “destaca-se que a própria
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) em seus artigos 9°, I e

10, Parágrafo Único e a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (CDPCD) asseguram

prioridade de atendimento a essas pessoas por reco-

conclama a sociedade brasileira a dirigir sua aten-

de vacinação para as pessoas com deficiência, e a

dirigir solicitação à Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde e a todos os órgãos que o
compõem sobre a obrigatoriedade de conceder o
atendimento prioritário às pessoas com deficiência e

inseri-las em etapas prioritárias de vacinação”, con-

clui o texto assinado pela Presidente da Associação,
Maria Aparecida Gurgel; Gabriele Gadelha Barboza
de Almeida – Vice-Presidenta; e Rebecca Monte
Nunes Bezerra, do Conselho Técnico Científico.

“Dessa forma, é imperioso e inadiável que as

nhecerem a contingência de extrema vulnerabilidade

autoridades competentes, como medida de Justi-

Nacional dos Membros do Ministério Público de Defe-

promovam a necessária inclusão das pessoas com

em que se encontram. Saliente-se que a Associação

sa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos
– AMPID divulgou uma nota onde de forma cristalina

externou sua preocupação pela não inclusão das PCD
no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e
solicitou junto à Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde a reavaliação.

ça, preservação da vida e da dignidade humanas,
deficiências, mentais e físicas, na fase 2, do Plano

Nacional de Operacionalização da Vacinação da Covid 19. Certamente, tudo irá passar, mas enquanto

isso não acontece, ‘o tempo que é a alma deste
mundo’, em Pitágoras, continua a nos espreitar”,
conclui Alessandra Trigo.
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COTIDIANO

GRANDES RECORDES E SUPERAÇÃO:
PARATLETAS ABREM DETALHES
INSPIRADORES DE SUAS TRAJETÓRIAS

S

eja praticante de exercícios simples ou

preparo cardiorrespiratório. Então, comece dando umas

diário ou de vez em quando, cada pessoa

com o tênis que você deixou empoeirando no armário.

de alto rendimento, individual ou coletivo,

possui uma ligação com o esporte. Fonte

de grandes histórias de superação, ele

também é capaz de mostrar que não há limites para

voltas no quarteirão, na cadeira de rodas do dia a dia ou
Experimente vários esportes e descubra o que gosta.
Comece devagar, mas comece !”, afirma Danielle.

quem deseja alcançar um sonho ou apenas mudar a

rotina. Três brasileiros inspiradores são exemplos de

Foto: Fabio Piva/Red Bull Content Pool

como essa prática pode transformar vidas.

Danielle Nobile:
primeira mulher
cadeirante
triatleta do País,
acumula muitos
recordes na sua
trajetória de
maratonas

A corredora Danielle Nobile, participou de diversas

provas de rua, mas viu a sua vida mudar após sofrer

um grave acidente de carro e ficar tetraplégica. O que
poderia ser o fim de uma carreira no esporte, repre-

sentou um recomeço. Com muita dedicação, força de

vontade e apoio, Danielle foi readquirindo parcialmente
os movimentos dos membros superiores e se tornou a

primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil e a desafiar
os limites do “Meio Ironman”, além de ter sido vencedora

da primeira edição da “Wings For Life World Run”, em
2014, corrida de rua global que reverte todo o valor das
inscrições para pesquisas em prol da cura da lesão na

medula espinhal. “Devo minha vida à corrida, pois ela
faz parte de quem eu sou. Por isso, sempre oriento a

quem quer começar, que comece logo e não espere o
cenário perfeito para isso. Não precisa ter o melhor tênis,

melhor bike ou prancha. Para todo esporte, é necessário
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Diego Coelho de São Bernardo do Campo/SP
Natural de São Bernardo do Campo/SP e presença

assídua nas edições da “Wings For Life World Run”,

Diego Coelho também sofreu acidente de carro e
perdeu o movimento dos membros inferiores. No começo, teve dificuldades, beirou a obesidade, mas encontrou no esporte a mudança de vida. Quatro vezes

classificado para representar o Brasil no maior torneio
de Crossfit adaptado do mundo, ele motiva diversas

pessoas com sua determinação e incentiva a prática de
exercícios físicos. “Após o acidente, aprendi a valorizar

as coisas mais simples e encontrei uma maneira que
eu não imaginava de ajudar as pessoas, motivando-as
a saírem do sedentarismo. O esporte pode trazer uma
liberdade inimaginável e levar a lugares maravilhosos

que você nunca imaginou alcançar. Por isso, digo para

as pessoas não adiarem algo que pode começar hoje.
E incentivo a prática de algum esporte para ser mais

saudável, ter mais disposição para brincar com os
filhos ou simplesmente para se cuidar”, conta Diego.

Já Paula Ferrari, encontrou uma grande

motivação no paraciclismo, após sofrer mieli-

te, que ocasionou uma lesão medular incompleta. Apesar de se deparar com dificuldades
de acesso e mobilidade no transporte de sua

handbike, o pontapé inicial aconteceu quando

a atleta decidiu realizar um trajeto de 320 Km
pelo Caminho da Fé. “Eu apenas decidi que fa-

ria, sem pensar em mais nada e sem imaginar a
dificuldade que me esperava. Comecei a treinar

diariamente e, em 9 dias, realizamos o percurso. Contei com o apoio de 10 ciclistas, que
hoje são parceiros para a vida. Desde então,
continuamos a nos encontrar e participamos

do XTerra, Ourobiker e 6ª Romaria de Estiva a
Paula Ferrari no Caminho da Fé

Aparecida, onde realizamos cerca de 170 Km
em um dia e meio de pedal”, relata Paula.

Wings for Life World Run
Em um dia do ano, a prova acontece
simultaneamente em diferentes países ao
redor do mundo, com todos correndo na
mesma hora, não importa se é dia ou noite,
e sempre pelo mesmo objetivo - arrecadar
fundos para a Fundação Wings for Life, que
reverte todo o valor da prova em pesquisas que buscam a cura da lesão medular.
Com seu formato único, os participantes
correm o quanto conseguirem até serem
ultrapassados pela linha de chegada móvel,
o “Carro Perseguidor”, que larga 30 minutos
depois dos competidores e vai aumentando
de velocidade gradativamente. Em 2021, a
prova acontece de forma digital por meio do
aplicativo da corrida, com largada oficial em
9 de maio, às 8 h (horário de Brasília/DF).
Para saber mais, acesse: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br/locations/app
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INFORMAÇÃO

POR HEGLE MACHADO ZALEWSKA

REALIDADE DA COMUNICAÇÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
utilizado por quem não possui coordenação

fina ou não tem mãos. São utilizados ícones

com figuras, e por meio desse teclado (que

também funciona como mouse) o usuário
pode realizar tarefas como digitação, aces-

so à internet e acesso a outros programas,
da mesma forma que um teclado comum.
Além do mais pode ser ligado à saída USB
de qualquer computador.

O teclado TIX, produzido pela TIX Tecno-

logia Assistiva LTDA, atende pessoas com
muitas outras deficiências, como é o caso
pessoas com síndrome de Down, tetraple-

gia, paralisia cerebral, até mesmo autistas.
(https://youtu.be/PcQWZj6_i1w)

Conversa de ouvintes com surdos

S

(Língua Brasileira de Sinais) são parte da po-

à mente ? O Braille ? Sim, a

tos Humanos da Presidência da República.

pessoa pode ter se utilizado
do processo de escrita e lei-

tura baseado nas combinações de pontos

em relevo que representam as letras do
alfabeto e sinais de pontuação, mas como
esquecer que estamos na era digital ? Para
quem não sabe, cego utiliza smartphone

com tecla “touch”, e por meio da comuni-

cação via internet consegue até conversar
com um surdo remotamente

Independência das pessoas sem co-

ordenação fina na comunicação

Gleisinho, formado em ciências da com-

putação pela Universidade de Itaúna/MG,
possui paralisia cerebral, tendo compro-

metimento da fala, da coordenação motora

lítica desenvolvida pela Secretaria de Direi-

São parcerias com Estados e Municípios,
que promovem auxílio no atendimento das
pessoas com deficiência auditiva nos servi-

ços públicos, médicos, jurídicos e policiais

com intérprete de LIBRAS e traslado (no
caso de comparecimento pessoal do tradutor/intérprete no local do atendimento).

A prestação de serviços das CILs (as

Centrais de Intepretação em LIBRAS) não é
padronizada, ou seja, o Governo do Distrito

Federal, Governo de Alagoas, Governo de

Sergipe, Municípios de Manaus, Goiânia e
diversos outros Municípios e Estados da

Federação que implantaram uma CIL oferecem tipos de serviços diferentes entre si

pois há certa autonomia na organização de
cada Central.

No Município de São Paulo, a Central

fina e do equilíbrio do corpo. Isso não foi

de Intermediação em LIBRAS realiza a me-

do iconográfico combinatório, que pode ser

ouvintes no atendimento em qualquer ser-

impedimento para que ele criasse um tecla-
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As Centrais de Interpretação em LIBRAS

e uma pessoa cega diz que
leu um livro, o que lhe vem
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através de ligação telefônica

diação na comunicação dos surdos com

viço público instalado na Cidade de São Paulo. O serviço

uma boa leitura dentro do WhatsApp, até reconhecendo

Deficiência, é gratuito e disponível para atendimento du-

cem todos.

é coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com

rante 24 horas por dia nos 7 dias da semana. (https://www.

a maioria dos emojis e figuras, se é que já não reconheAplicativos e a opção de alternância do teclado para

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_defi-

uso no WhatsApp possibilitam a conversão de áudio em

Testamos o serviço on-line, no qual a pessoa surda

comunicar com um cego remotamente e ainda com a

ciencia/central_de_libras/index.php?p=203752)

realizou download do aplicativo “CIL – SMPED” e acionou

a CIL via smartphone. Em poucos minutos a Central entrou
em contato com o ouvinte via ligação telefônica, fornecendo

um tradutor/intérprete de LIBRAS que se comunicava com
o surdo via vídeo.

Desde 2019 usuários surdos da CIL do Município de São

texto. Quem diria que hoje seria possível um surdo se

dispensa de intérprete ? Isso é o que as conversões de
texto em áudio e áudio em texto possibilitam.

Cleverton completa que o WhatsApp tem um papel im-

portante na questão educacional pois é um meio simples
para disseminação de conteúdo e material de estudos.

Harry Adams, graduado em Letras LIBRAS pela UFSC,

Paulo não mais necessitam utilizar seus pacotes de dados

educador no Museu da Inclusão (unidade museológica

mais carentes tendo em vista que a utilização desse recurso

com Deficiência de São Paulo), ator da série Crisálida

para o uso do aplicativo, uma medida junto aos usuários
via celular consome, em média, 100Mb por videochamada.

Servidores públicos municipais também podem baixar

o aplicativo em seus smartphones para usá-lo quando tiverem que atender um munícipe que só se comunique em
LIBRAS. Infelizmente os servidores não estão familiarizados

com o serviço, o que faz com que o acionamento deste
ocorra quase sempre por parte da pessoa surda.

Outra questão problemática é a utilização para atendi-

mentos bancários. Muitos bancos não aceitam esse tipo de
comunicação por tradução/interpretação por entenderem
que pode haver alguma fraude.
WhatsApp

revolução para a Pessoa com Deficiência
Com a internet, mais especificamente as redes sociais,

vinculada à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa

(Netflix), que é surdo, esclarece que: “os surdos no passado tinham que depender das pessoas ouvintes (pais,

tios, avós) para fazer ligação, falar com o banco, etc. Hoje
já está tudo bem facilitado, os surdos podem conversar
(inclusive com outros surdos que se utilizem apenas das

LIBRAS), agendar consultas médicas, pedir pizza, tudo
através do WhatsApp”.

Gleisinho, criador do teclado TIX, nos conta que com a

paralisia cerebral a dificuldade para falar é grande, então
hoje só conversa através da digitação no WhatsApp.

Atualmente o aplicativo é meio de comunicação para

atendimento em Delegacias de Polícia, como é o caso da
Polícia Civil e Militar de Santa Catarina, Polícia Civil do
Rio Grande do Sul, e Centro Integrado de Operações de
Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

No que diz respeito à Pessoa com Deficiência, a utili-

a troca de informações se tornou algo fácil e extrema-

zação do Disque 100 (denúncias de violações aos Direitos

Segundo o site MOBILE TIME, em parceria com a

comunicação, especialmente para a Pessoa com Defici-

mente veloz.

OPINION BOX, o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado
por brasileiros.

O entrevistado Cleverton Luís de Barros, graduado

em Ciências da Computação, Customer Experience (relacionamento entre a rádio curitibana Mundo Livre FM e
ouvintes por diversos canais), que é cego, fala sobre sua

experiência com o aplicativo: “o WhatsApp facilitou muito

a comunicação entre as pessoas, mas teve um grau ainda
maior para as Pessoas com Deficiência. Eu consigo usar

Humanos) via WhastApp é uma novidade que facilita a
ência que possui dificuldade de se utilizar de outros meios

de comunicação, além do mais, o recurso que permite
anexar vídeos, imagens e áudios facilita a investigação.

Para oferecer uma denúncia, esclarecer dúvidas e regis-

trar reclamações basta entrar em contato com o número
de WhatsApp: (61) 99656-5008.

É a tecnologia fazendo a diferença especialmente na

vida da Pessoa com Deficiência.

no meu celular, smartwatch, tablet e computador. Lembro
quando era comum o envio de mensagens somente via

SMS, muitos amigos com deficiência tinham dificuldade
para digitar a mensagem, manter uma conversa era quase
impossível, outros tinham dificuldade para mandar materiais

por e-mail ou em outras plataformas, no Whats com alguns
toques conseguimos fazer isso facilmente”.

Hegle Machado Zalewska
é Advocacy; Comunicadora; Desenvolvedora
de Projetos; Produtora de Conteúdo de
Políticas Públicas; Advogada Especializada
em Direito Digital.
E-mail: heglemz@yahoo.com.br

Ele explica que a maioria dos leitores de tela fazem
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PLATAFORMA DIGITAL DE FILMES 100 % ACESSÍVEL PARA CEGOS E SURDOS !

Uma nova ferramenta acessível chega

inexistente nas plataformas mundiais. A

vel para os sistemas operacionais IOS ou

ao Brasil: é a PingPlay, a primeira plata-

data escolhida para o lançamento da Ping-

Android. Intuitivo e lúdico, o usuário com

forma digital de filmes, que irá oferecer

Play é 15 de março, coincidentemente, Dia

deficiência visual ou auditiva encontrará

para as pessoas com deficiência visual e

Mundial do Consumidor. O usuário poderá

um ambiente de navegação fácil e acessí-

auditiva, 100 % de conteúdo com recursos

acessar a PingPlay através do site: https://

vel, criado após extensa pesquisa com o

de acessibilidade como: audiodescrição,

www.pingplay.com.br/. Futuramente, a

público-alvo e avaliado por profissionais

legendas descritivas e, principalmen-

plataforma também poderá ser acessada

com deficiência especializados. Mais in-

te, LIBRAS - recurso este praticamente

através do aplicativo no celular, disponí-

formações nas Redes sociais.

CPB SUSPENDE CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES ATÉ JUNHO DE 2021
de classificação e preparação para os Jogos
na capital japonesa. Na iminência do início
dos Jogos Paralímpicos de Tóquio que,
certamente é o momento mais importante
para a comunidade esportiva, e baseada
nas decisões do Comitê de Crise do CPB,
a Diretoria Técnica, no intuito de nortear a
comunidade esportiva mesmo neste momento de tantas incertezas, resolve que:
não ocorrerão campeonatos regionais ou
nacionais no primeiro semestre de 2021
nas modalidades atletismo, halterofilismo,
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB),

Paulo/SP, segue fechado para o público

natação e tiro esportivo; o primeiro semes-

por meio do Departamento Técnico, comu-

em geral. Com os Jogos Paralímpicos de

tre de 2021 será focado exclusivamente no

nicou aos clubes, associações e entida-

Tóquio marcados para este ano - de 24 de

processo de qualificação e preparação para

des esportivas de atletismo, halterofilismo,

agosto a 05 de setembro - o CPB focará

os Jogos; serão realizadas reuniões virtuais

natação e tiro esportivo, a suspensão do

exclusivamente neste primeiro semestre no

específicas por modalidade esportiva com

calendário de competições regionais e na-

processo de qualificação e preparação dos

dirigentes e treinadores de atletas que têm

cionais para o primeiro semestre de 2021.

atletas para o maior evento esportivo do

chances de participarem dos Jogos Para-

A decisão foi tomada devido ao aumento

mundo. Reuniões virtuais com dirigentes e

límpicos de Tóquio para apresentação e

do número de casos de Covid-19. O Cen-

treinadores ocorrerão, por modalidade, para

discussão de uma proposta de qualificação,

tro de Treinamento Paralímpico, em São

apresentação e discussão de uma proposta

classificação e preparação para os Jogos.

40

REVISTA REAÇÃO

N O TA S

OLÍMPIA/SP ENSINA LIBRAS NAS ESCOLAS PARA PROMOVER INCLUSÃO

Em Olímpia, município do interior pau-

que estavam sendo ensinados e também

surdos e não surdos. Desde então, todos

lista, com população estimada em pouco

fazer perguntas quando tinham alguma

os alunos de turmas regulares que tenham

mais de 55 mil habitantes, em 2017, a

dúvida. Mas como resolver a solidão que

colegas surdos recebem, gratuitamente,

Secretaria Municipal de Educação enten-

essas crianças poderiam sentir fora da

aulas de Libras. A coordenadora da Edu-

deu que apenas matricular crianças surdas

classe, naqueles momentos antes do início

cação Especial Inclusiva, da Secretaria de

em classes regulares não era o bastante

das aulas ou nos intervalos, quando elas

Educação, Marcela Rúbia Nespolo Aniceto,

para promover a inclusão desses alunos

estavam acompanhadas unicamente de

explica que o objetivo é garantir que haja

com os colegas e professores. Até aquele

seus colegas falantes do Português, que

uma interação e uma comunicação real

ano, os estudantes surdos que utilizam a

não sabiam se comunicar em Libras ? As

entre as crianças surdas e as ouvintes, de

Língua Brasileira de Sinais (Libras) para se

reflexões sobre esse problema levaram à

modo que elas possam desenvolver laços

comunicar - tinham o acompanhamento de

criação do projeto “Libras na Escola”, uma

e se tornar parceiras não só dentro da sala

intérpretes durante as aulas. Dessa forma,

tentativa de ir além das obrigações estabe-

de aula, mas em outros espaços fora do

eles podiam compreender os conteúdos

lecidas em lei e incluir, de fato, estudantes

ambiente escolar.
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EXCLUSÃO

NOVOS PROTOCOLOS PARA USO DE
MÁSCARAS EM VIAGENS AÉREAS EXCLUI
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

O

s usuários de voos de algumas companhias aéreas
foram surpreendidos nos últimos dias ao serem impedidos de embarcar utilizando
máscaras de proteção transparentes, feitas
com material plástico, mesmo com filtros
laterais. As companhias exigiram que os
passageiros trocassem as máscaras por
outras de tecido, caso contrário não embarcariam em suas viagens. A alegação das
companhias aéreas é que isso seria por
questões de “segurança” e que somente
as máscaras produzidas em tecido seriam
capazes de conter a propagação do coronavírus num ambiente fechado e com uso
de ar condicionado.
Durante a pandemia, com o uso das
máscaras de tecido, o maior obstáculo enfrentado pela comunidade surda no Brasil
está relacionado com a falta de comunicação, afinal, muitos surdos se comunicam
através da leitura labial e também a expressão do rosto das pessoas, além da boca,
ficam encobertas pelas máscaras de tecido
comuns. Pensando nisso, o Instituto Humanus no ano passado lançou uma máscara
totalmente transparente, com filtros de ar,
que garante manter todas as expressões e
os lábios visíveis aos Surdos.
Na semana em que se comemora o Dia
Mundial da Surdez, no dia 03 de março,
entrou em vigência uma determinação com
novos protocolos para uso de máscaras em
viagens aéreas que impactará, diretamente,

uma população estimada em 10,7 milhões
de brasileiros que possui baixa ou nenhuma
audição, que necessitam da leitura labial
e da expressão facial para comunicação.
Segundo a OMS existem cerca de 466
milhões de pessoas surdas no mundo e
estima-se que, em 2050, esse número
aumentará para 900 milhões. Outro dado
importante é que 60 % das pessoas com
deficiências auditivas estão entre 12 e 35
anos, que, durante esse período de pandemia e combate ao coronavírus, ficaram
impossibilitados de participar do cotidiano da sociedade por conta da obstrução
na eficiência da comunicação dificultadas
por conta das máscaras de diversos tipos
de matérias em tecido ou TNT (tecido não
tecido), que impedem a visualização facial
e leitura labial.
As inúmeras barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiências auditivas
começam pela falta de acesso à informação, que dificulta a comunicação, gerando
impedimento no desenvolvimento na área
da educação, atendimento na área de saúde, lazer e cultura, locomoção, emprego e
renda, ocasionando a falta de inclusão na
sociedade.
Existem normativas que determinam que
todos os cidadãos têm direito ao acesso
às informações. Na maioria das vezes, as
conquistas com relação à inclusão social
ocorrem principalmente por meio das leis,
que tornam obrigatórias determinadas
ações que ainda enfrentam dificuldades na
execução e atendimento devido à falta de
conscientização por parte de órgãos públicos e até mesmo por falta de solidariedade
da sociedade. “Não podemos permitir que
essa parcela da população seja excluída do
seu direito de ir e vir pela falta de acesso à
comunicação por conta dessa determinação das empresas aéreas. É preciso pensar
na inclusão das pessoas com deficiência
auditiva que precisam ter assegurados o
direito à circulação dentro das normas sanitárias que abrangem o conjunto de medidas
capazes de diminuir ou prevenir riscos à

Rodolfo Sonnewend: “Segurança e
comunicação para as pessoas
com deficiência auditiva”
saúde, principalmente no enfrentamento à
pandemia”, comenta Rodolfo Sonnewend,
diretor-presidente do Instituto Humanus
para pessoas com deficiência.
A máscara transparente desenvolvida
pelo Instituto Humanus é registrada com a
marca “Transparent Mask”, que tem no seu
diferencial das demais alternativas apresentadas no mercado, um produto pensado e
desenvolvido de forma ergonômica, que
ajusta-se completamente ao rosto, possui
vários tamanhos, confeccionado em material PET PCR cristal, com grau alimentício e
possui em suas válvulas laterais, elementos
filtrantes com aspersões; contendo carvão
ativado e íons de prata, que estão embasados em testes laboratoriais e no laudo
que atesta a sua eficácia de 99,99 %, tanto
na entrada, circulação e saída de ar; facilitando a troca de gás carbônico por oxigênio, atestada pelo laboratório de virologia
do Departamento de Genética, Evolução
e Bioagentes, do Instituto de Biologia da
UNICAMP. As máscaras foram idealizadas
após os relatos de uma profissional liberal
médica veterinária que nunca contou para
os seus clientes da sua deficiência auditiva.
Dentro do conceito do “design universal”,
as máscaras transparentes também atendem diversas necessidades, pois ampliam
o campo de visão facilitando a locomoção
de pessoas idosas, facilitam a identificação
visual dos clientes e atendentes em estabelecimentos comerciais, sem contar na
praticidade e a facilidade na higienização.
REVISTA REAÇÃO
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TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERÁGUAS

DEVO ABRIR UM MEI ?

N

ão !
O Microempreendedor Individual é um personagem que foi inventado para abrigar aqueles trabalhadores que vivem ou viviam na informalidade e não
possuem qualificação, nem direitos previdenciários.
São camelôs, vendedores ambulantes, pintores, encanadores,
entre outros trabalhadores que tem baixa renda e não tem condições de sustentar o processo de formalização.
Com a formalização pelo sistema do MEI, esse trabalhador
passa a ter o direito a aposentadoria por idade, além do benefício por incapacidade, com uma renda
máxima de salário mínimo nacional
Como culturalmente os brasileiros querem levar vantagem em
tudo, diversos profissionais tentam driblar o fisco e fazem sua
inscrição para obter cadastros
de pessoa jurídica como MEI,
mesmo não tendo as profissões mencionadas, com a
intenção de adquirir o direito
de emitir notas fiscais a custo
zero e fazendo a contribuição
previdenciária na alíquota de 5
% do Salário Mínimo nacional.
Ocorre que pouca gente tem
conhecimento da área previdenciária, onde está previsto que o
microempreendedor individual
somente poderá se aposentar por
idade e, com o valor máximo de
01 (um) salário mínimo.
Para ultrapassar essa marca
do piso salarial, será necessário
recolher a diferença até o equivalente a 20 % do piso salarial.
Desta forma, abrir o MEI relembra a frase que diz: “o barato
que sai caro” !
Ressalvamos que, se você estiver enquadrado na categoria mencionada e expectativa de aposentadoria limitada em 01 salário mínimo
não lhe incomodar, então esse registro é especial para você.
Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da A2 Office –
escritório de contabilidade especializado em
entidades do terceiro setor, e presidente do
Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.com.br
Site www.a2office.com.br
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MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

A MODA PENSA EM VOCÊ ?

P

ara 2021, vamos começar a colocar em

Dando espaço para pesquisa, existe um coletivo educacional,

prática tudo o que não foi possível em

RElab Criativo, que tem como objetivo somar forças com o design

de ainda estarmos em plena pandemia,

acessibilidade.

2020, com cautela e planejamento. Apesar
uma esperança se aproxima com os estu-

universal e a moda plural, “REssignificando” sustentabilidade e
Daniel Mendes tem 27 anos, nascido em Barra Longa/MG, mas

dos para a vacinação. Vamos pensar de forma positiva

que vive em São Paulo/SP. É coordenador consultivo de iniciati-

No setor da moda, de forma tímida, as atividades estão

causas relacionadas à ampliação do olhar holístico e empático de

para esse avanço na medicina.

começando a ser “redefinidas”. Desfiles ainda estão sem

a presença de plateia, mas esse setor não pode ficar sem

vas e conteúdo do RELab Criativo e ativista de moda em prol de
equidade para com a pluralidade e a sustentabilidade.

Questionado sobre se a moda pensa nele: “Sim ! É a resposta

novas estratégias.

que deveríamos obter para perguntas como estas. Mas é o con-

mundo fashion e isso nos convida a repensar a relação

nadas e sementes plantadas, a maioria das marcas atualmente

A tecnologia é algo que vem mais forte esse ano no

entre o nosso corpo e o espaço ao nosso redor, através
das roupas, calçados e acessórios que usamos. A moda

é o meio usado por muitos criadores para expressar uma
pluralidade em sentir e refletir o caminho que queremos
atingir como tendência de mercado e consumo.

Quem constantemente pensa de forma diferente e

ultrapassa o padrão estabelecido em mercado tradicional
ganha notoriedade. Por isso, aqui fica a pergunta: a moda

pensa em você, que é um consumidor com algum tipo de

deficiência ou fora do que chamam de padrão de beleza ?
Fazendo uma rápida comparação, moda é como ar-

quitetura, uma questão de proporção. Essa reflexão faz
parte do repertório da estilista francesa Coco Chanel.

Em tempos atuais, temos que avaliar quem são as

marcas que pensam em todos os tipos de corpos, que
de fato pensam na pluralidade.

As marcas de moda inclusiva pensam em funciona-

lidade, adaptações nas roupas e esquecem a estética.

Marcas tradicionais pensam em estética e não pensam
em adaptações. Como chegar a um meio termo ?

Uma sugestão seria se aproximar dos consumidores

e escutar quais são as reais necessidades de um setor
denominado inclusivo.

O que não se pode esquecer, quando usamos a pa-

lavra inclusão, é que ela significa pensar em TODOS os

trário, por mais que haja significativas revoluções sendo dissemi-

ainda trabalham em modelos falidos e sistemas que só visam
lucro e consideram pessoas como meros números em toda a

sua cadeia de produção, da concepção do produto ao consumo.

Quando falamos sobre marcas que, de fato, se preocupam com

pessoas, estamos nos referindo a empresas que exercitam nos
mais diversos contextos de atuação. Que perpassa pela expansão

da consciência plural de forma holística, de desconstruir ideais

de beleza e padrões estereotipados pela sociedade, ampliando
seu olhar para a pluralidade de corpos e pessoas existentes e

amplificando vozes e forças, ultrapassando barreiras e preconceitos, ressignificando que as diferenças são importantes e nos
torna seres únicos e insubstituíveis. É sobre modelos de negócio
éticos, que agreguem valores sociais e contribuam para o desen-

volvimento da sociedade, que pratiquem sustentabilidade, sejam

transparentes e respeitem os agentes envolvidos em toda a cadeia de desenvolvimento, produção e consumo, se utilizando de
recursos já existentes, naturais e orgânicos ou tecnológicos para
buscar soluções e funcionalidades às demandas e necessidades
do mercado, que se aplica a todos, sem distinção”.

É válido refletir. A marca que você consome de fato está ali-

nhada aos seus valores e propósitos ?

Aguardo a sua opinião em nossa rede social, instagram:

@vivereficiente.

Forte abraço e até o próximo artigo !

tipos de corpos. Se um ficar de fora, isso é exclusão.

E se pensar só em um tipo físico, está falando de seg-

mentação. Cabe a cada marca escolher qual consumidor
quer atingir.

Em tempos de sustentabilidade e avanços tecnológi-

cos, sai na sempre quem pensa na pluralidade, em ter
uma roupa que de fato é democrática e veste todos os
corpos.
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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

“A moda não pensa em meu padrão, para as marcas não

sou lembranda”...

Cristiane Oliveira, 37 anos, nanismo, consultora de aces-

sibilidade e conselheira municipal da pessoa com deficiência.

“A pluralidade veio

para a construção de
um design universal”
Aline

Meneses

Ferreira, 30 anos,

hemiparesia do lado
d i re i t o ,

paratleta

de tênis de mesa e
conselheira consultiva
no RElab Criativo.

RELab Criativo

- Coletivo formado
por pessoas com

e sem deficiência
para pesquisa de
sustentabilidade e
acessibilidade.

“Beleza e a moda são mutáveis e dependem do contexto histórico.

Nesse momento estamos dando início a (des)construção para valorizar
a pluralidade dos corpos existentes” ...

Luiza Tamashiro, 33 anos, co-fundadora do RElab Criativo
REVISTA REAÇÃO
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SUPERPROTEÇÃO:
ATITUDE LIMITADORA
portamento de superproteção promove o

sentimento de incapacidade nas pessoas,
dando a elas a “justificativa” de ficarem paralisadas, estagnadas, imaturas, tornando-

-as dependentes de outras, acomodadas,
com baixa autoestima, inseguras para re-

alizarem tarefas possíveis e, quando elas

estão em contato com outras pessoas com
autonomia, com frequência, ficam sujeitas

à segregação, exclusão de programações,
como: passeios, viagens, trabalhos e até
relacionamentos.

Superproteção é “dizer” que a pessoa

não tem capacidade de fazer alguma tarefa

e que deve sempre depender de pessoas:

da mãe, do pai ou outras. É limitar reali-

zações e prazeres da vida, oprimindo a
pessoa para não viver o seu mundo, mas
o mundo de quem está “cuidando”.

- “Mãe, me traz água!”

- “Claro, minha filha (23 anos) !”

- “Filhinha (20 anos), vem almoçar. Já

fiz seu prato !”

- “Aonde você quer ir filho (30 anos), que

eu te levo ?”

assustados reagindo a um programa de Reabilitação para pessoas com deficiência visual.

Haviam muitas perguntas, dúvidas e

pensamentos não ditos verbalmente, mas
revelados nas expressões faciais.

Quando impedimos alguém de realizar

- “Não precisa de nada querida (19 anos) !

tarefas básicas, pode ser um agrado, mas

- “Você pode se machucar filho (28 anos),

que não tem capacidade para realização

Eu faço tudo pra você !”
fica longe da cozinha !”

- “Coitadinho, ele não enxerga, precisa

de ajuda para tudo.”

- “Ela (22 anos) vai aprender a cozinhar ?

Perigoso demais (olhos umedecidos da
mãe)” !

O que podemos perceber nessas frases

(baseadas em fatos reais) ? Será que existe
algo inadequado nessas falas ?

Lembro-me de muitos rostos de jovens

me relatando nas triagens dos atendimentos

sobre o que ouviam, como também familiares
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pode ser também, porque consideramos
(esta abordagem é baseada na superproteção. Sabemos que existe a rejeição e outras
situações familiares nesse aspecto).
Superproteção

Pode ser uma consequência de um

amor enorme. Pode ser consequência
da insegurança de quem diz tais frases
citadas, por medo de “perder” a pessoa
ou mesmo até, a ignorância do que esse

comportamento pode representar ou estigmatizar uma pessoa.

Consciente ou inconsciente, um com-

Um caso
Um jovem, 24 anos, chegou do inte-

rior de outro estado com respaldo de um
abrigo de pessoas desamparadas. Este

jovem (vamos chamá-lo de “João”), vivia
com a mãe, sem parentes vivos. Essa mãe

o superprotegia por ter deficiência visual,

segundo o relato. Infelizmente ela faleceu e
ele ficou só. Quando João chegou para ser

atendido no serviço de Reabilitação, não
se alimentava sozinho, não realizava ativi-

dades de higiene pessoal adequadamente,
andava conduzido com os seus braços
cruzados e não se achava capaz de realizar

atividade alguma. Sentia-se desrespeitado
pela falta de autonomia, o que lhe desen-

cadeou, muitas vezes, choros compulsi-

vos. O início do trabalho de Reabilitação
foi o desafio de desconstruir a crença de

incapacidade para a construção da crença
da possibilidade. Proporcionar autonomia
é proporcionar respeito e dignidade.

Então...

rada uma disfunção, pois pode anular

Somos cruéis por incentivarmos uma pessoa com deficiência

muitos não compreendem a gravidade

visual e/ou sua família a acreditar que é possível realizar tarefas

do dia a dia (nessa abordagem não estamos consideramos pessoas com comprometimentos que podem afetar sua integridade
física/segurança) ?

Quantas vezes já gastamos horas com familiares e/ou cui-

dadores na conscientização de que a prática das Atividades da

Vida Diária (AVD), contribui para que parte da identidade de cada
pessoa seja estabelecida. As AVD incluem: alimentação, vestuário,
higiene pessoal, uso de utensílios domésticos, lazer etc.

Quem já passou por essa experiência sabe. É impagável pre-

senciar a alegria de uma pessoa realizando tarefas com autonomia
(em cada etapa). O mínimo de autonomia já é o máximo para quem
conquista o que já tem (e muitas vezes nem sabe): a capacidade
e potencial de realização que todos têm.
Reforçando
O amor capacita, permite que as pessoas cresçam, se de-

senvolvam e amadureçam. A superproteção pode ser conside-

a pessoa que precisa se desenvolver e

disso. Ouvimos muito: “eu amo tanto...
por isso que eu cuido ! Tenho medo que
caia e se machuque”.

Então... é necessário compreender

que o cuidar, também é deixar a pessoa
passar por experiências, senão, não irá

aprender. Lembramos que uma criança aprende a andar, caindo.

Por fim... vale considerar um aspecto importante, que sempre

ressalto: se a pessoa atendida tiver quem faça as tarefas por ela,
que bom ! Mas... que saiba fazê-las também !

Nesse período de pós pandemia pela Covid-19, com os de-

vidos cuidados e protocolos, é importante procurar um serviço
sério de Reabilitação.

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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“A MODA É
MUITO MAIS DO
QUE VESTIMOS.
ELA É UM
CONJUNTO DE
ATITUDE E
PERSONALIDADE,
INCLUINDO
ALGUNS
ACESSÓRIOS”.
KICA DE CASTRO

Paula Ferrari
Mielite
Priscila Menucci
(no centro da
imagem)
Nanismo
Juliana Caldas
Nanismo
Maquiagem:
Andre Lima
Looks: Jô Divina
Foto: Kica de
Castro
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O USO DO MÉTODO GROWING UP
NA PRÁTICA INCLUSIVA
POR ALINE KABARITE
O GROWING UP é um método dedicado às

dos quatro aspectos fundamentais: 1º. A forma

Vygotsky). A originalidade da metodologia está

atividades em grupo, voltado para o trabalho

e a qualidade de seu jogo, de sua brincadeira

na forma como estas caixas temáticas serão

das esferas afetiva/social, cognitiva/linguística

(se apenas manipula e explora os brinquedos,

incorporadas à prática terapêutica.

e motora/funcional por meio da utilização de 10

se atribui a eles um valor convencional, se já é

Como os grupos são abertos a cada encon-

caixas temáticas, escolhidas a partir do desejo

capaz de criar e imaginar, atribuindo uma fun-

tro podemos encontrar transformações – um

e da necessidade de cada grupo, tendo como

ção simbólica aos brinquedos, a qualidade de

membro novo, outro membro que não está

objetivo maior o desenvolvimento global da

sua atenção, sua memória e sua flexibilidade

mais, enfim, como nas situações da vida, a

criança e sua integração social. Estes grupos

cognitiva); 2º. A forma e a qualidade de sua

cada encontro nos deparamos com situações

abraçam crianças com diversos diagnósticos

comunicação (sua linguagem e sua intenção

com as quais temos que lidar, sempre com o

e crianças sem diagnósticos, isto é, conside-

comunicativa - gestos, sons, palavras e fra-

suporte dos 2 terapeutas e dos outros com-

radas crianças com desenvolvimento típico.

ses que formula); 3º. A forma como interage

ponentes do grupo.

Essa diversidade faz com que os membros do

com o terapeuta, se mantém o contato visual

As atividades em grupo requisitam diversas

grupo aprendam a reconhecer suas diferenças

adequado, se sabe dividir, se respeita a vez e

capacidades (atenção seletiva, memória ver-

e respeitar suas limitações assim como valori-

os desejos do outro, se é agressiva, arredia e,

bal, organização do pensamento etc.), que se

zar as habilidades de cada uma delas.

por último os fatores psicomotores. O método

aproximam ao máximo das relações interpes-

Os grupos possuem no máximo 6 parti-

“GROWING UP” é um poderoso facilitador

soais do mundo adulto. As situações oferecem

cipantes e são sempre coordenados por 2

para a interação necessária nestes primeiros

para as crianças que apresentam alterações

terapeutas de formação diferente (fisiotera-

encontros de avaliação, uma vez que suas ba-

do desenvolvimento, a possibilidade de lidar

peuta, fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional,

ses teóricas sustentam o olhar do observador.

com situações inusitadas e, a partir das inter-

psicólogo, pedagogo, psicomotricista, musi-

Caso a demanda e a observação confir-

venções terapêuticas, tornarem-se capazes de

coterapeuta, arte terapeuta) eleitos segundo a

mem a indicação para atendimento individual,

regular seus comportamentos de acordo com

necessidade do grupo em questão. Todos os

os responsáveis deverão ser orientados para

o contexto. Algumas destas dificuldades se

terapeutas possuem a formação na metodo-

tal, cabendo a cada terapeuta modelar sua

traduzem por comportamentos normalmente

logia para que sigam uma linha na qualidade

própria intervenção clínica. No entanto, se a

inflexíveis, apegos exagerados à rotina ou à

das intervenções.

indicação mais adequada for o trabalho grupal,

interesses específicos, dificuldades na com-

A proposta inicial, de fundamental impor-

todas as informações obtidas até então permi-

preensão de situações sociais e de regras

tância nesta abordagem terapêutica é o acolhi-

tirão à equipe traçar o novo projeto terapêutico

implícitas nos relacionamentos interpessoais,

mento da família e sua demanda. Tal encontro

do grupo. Pode também haver indicação para

tornando-as, às vezes, inadequadas e desa-

é muito mais que uma simples entrevista ou

uma intervenção mista, isto é, um atendimento

daptadas socialmente.

anamnese. Trata-se de tentar descobrir e com-

individual (na área pontual da demanda) e a

preender o lugar que esta criança ocupa em

inclusão num grupo de trabalho.

A união entre atenção, percepção e memória dará à criança ferramentas para que ela

sua história. A disponibilidade para a escuta

A qualidade das atividades compostas no

possa se tornar o autor de sua própria história.

desta demanda é primordial atributo para um

espaço terapêutico busca a promoção de um

No grupo do “GROWING UP” os profissionais

terapeuta que pretenda fazer uso desta meto-

melhor “estar no mundo” e contribui para que

serão os coautores desta história, provocando,

dologia. É uma escuta “sem pressa”, onde o

as crianças consigam gerenciar seus obstácu-

o tempo todo, o seu crescimento. A busca

tempo é determinado pela demanda até que

los, conquistem maior autonomia e responsa-

pelo equilíbrio entre a própria autonomia e as

esta esteja clara na escuta do terapeuta.

bilidade em seu próprio crescer.

atividades compartilhadas passa a ser o centro

Depois destes primeiros encontros proce-

Toda a intervenção no grupo segue a nossa

da questão na metodologia, pois, é o corolário

demos a uma avaliação global do desenvolvi-

abordagem que consiste na utilização das cai-

do desenvolvimento das relações sociais do

mento que nos ajudará a escolher o grupo ideal

xas temáticas cuja fundamentação teórica tem

humano: aprender a manipular essas emoções

para desenvolver melhor as potencialidades da

base na neurociência, e nos autores clássicos

conforme as normas e expectativas sociais,

criança. Durante esse encontro são investiga-

do desenvolvimento (como Piaget, Wallon e

objetivando uma correta cognição social.

3
O interesse pelo meio social nas crianças é evidente desde o
nascimento. A criança busca seus parceiros sociais através de mecanismos básicos de socialização, como a atenção seletiva para faces
sorridentes ou vozes agudas e brincadeiras.
Estes laços sociais vêm sendo explicados por Mercadante (2009)
como oriundos, também, de uma base neurobiológica natural, caracte-

Como as percepções surgem a partir das nossas diferentes
sensações, nosso objetivo nesta caixa é favorecer a tomada de
consciência das sensações, nomeando-as e qualificando-as como
visuais, auditivas etc. Não podemos esquecer-nos de estudar as
formas e os mecanismos através dos quais este corpo se comunica
com esses meios (externo e interno).

rizada por uma integração funcional que permite ao organismo manter
seu equilíbrio e, consequentemente, sua adaptação ao meio. O cérebro
pode ser visto, então, como o substrato biológico que fundamenta a
sociabilidade humana. O cérebro social é visto como conjunto de regiões cerebrais que são ativadas durante o desempenho de atividades
sociais, ligadas umas às outras, formando diversas redes neurais.
Algumas estruturas cerebrais atuam como mediadores entre as representações perceptivas dos estímulos sensoriais e a recuperação do
conhecimento que o estímulo pode ativar. A compreensão da relação
entre neuroplasticidade emocional e cognitiva é posta em cena nas
intervenções propostas pela metodologia
O método “GROWING UP” proporciona, então, a oportunidade
de interação entre pares, que, a nosso ver, é a base para o desenvolvimento de qualquer criança. A partir destas considerações, fica
evidente que as habilidades sociais são passíveis de serem adquiridas
pelas trocas que acontecem no processo de aprendizagem social.
CAIXAS DO MÉTODO GROWING UP
A Caixa 1 é dedicada ao universo sensorial e busca aumentar o
repertório de experiências sensoriais e a regulação de alguns de seus
desajustes que podem aparecer nas crianças com o desenvolvimento

A motricidade ampla é o tema da caixa 3. Aqui quem toma a cena
são os materiais que permitem o movimento e o deslocamento do
corpo. Afinal, é a coordenação da motricidade ampla que permite
ao sujeito dominar seu corpo no espaço! Podemos perceber uma
boa coordenação ampla verificando a agilidade, destreza e precisão
presentes na ação motora.

atípico. Além dos cinco sentidos tradicionais (visão, audição, tato,
paladar e olfato), também dispomos de outros sentidos, que são a
propriocepção e a cinestesia, que indicam, respectivamente, a posição
do corpo e a aceleração relativa do mesmo; a termocepção, relativo
à temperatura; a nocicepção, relativo à dor; etc.

Na caixa 2 nos deparamos com o mundo perceptivo. A percepção
pode ser definida como o processo que envolve a seleção, a organização e a interpretação das informações captadas pelos sentidos.

A caixa 4 vai se dedicar ao conhecimento do corpo. A evolução
da motricidade, das percepções espaciais e temporais, e da afetividade proporcionam o desenvolvimento do esquema corporal.
O conhecimento adequado do corpo é o resultado dos processos
vividos nas relações estabelecidas com o meio e com o outro.
Materiais que possibilitem o conhecimento adequado do corpo e
o resultado dos processos vividos nas relações estabelecidas com
o meio e com o outro é que determinam nosso lugar no mundo.
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A fala e a linguagem são o tema da caixa 5, então, aqui teremos
os materiais que exploram o esquema corporal bucal e a organização do pensamento para a linguagem eficaz. Há uma diferença
entre fala e linguagem. A fala se refere basicamente à forma de
articular os sons das palavras. A linguagem se refere a expressão
e recepção de informações de modo significativo. É compreender
e ser compreendido através da comunicação.

As habilidades de atenção e memória são as exploradas na caixa
8. Recebemos estímulos, provenientes das mais diversas fontes,
porém só prestamos atenção a alguns. Nesta caixa trabalhamos
com materiais que estimulam a capacidade de adquirir, armazenar
e recuperar informações.

Na caixa 6 encontramos os materiais voltados para a estimulação
da motricidade fina que é a capacidade de usar de forma harmoniosa
os pequenos músculos, resultando em um movimento elaborado
eficiente, plástico e econômico. É a coordenação da motricidade fina
que permite ao sujeito controlar seus movimentos para atividades
manuais e oromiofuncionais.
O raciocínio lógico matemático é uma função cognitiva que compreende a habilidade de interpretar e resolver problemas de lógica a
partir de um raciocínio hipotético-dedutivo. Envolve a capacidade
de classificação, categorização, ordenação, seriação, comparação,
sequencialização e utilização das operações matemáticas e é o
tema da caixa 7.
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A caixa 9 vai contemplar a linguagem escrita e a leitura. Entram
em cena os jogos com letras - sinais gráficos para registrar a linguagem falada e a identificação dos símbolos impressos até a análise
crítica do texto lido.

Na caixa 10 chegamos ao ápice da capacidade expressiva. A
expressão artística é a atividade humana ligada a manifestações de
ordem estética e/ou comunicativa. É o resultado da equação formada a partir das percepções, das emoções e das ideias. O sujeito
se vale, para isso, de uma grande variedade de meios e materiais,
como a construção, a escultura, a música, a dança, a fotografia, a
pintura e qualquer outra forma de registro das experiências vividas.

Atividades práticas para o professor.
BANHO DIFERENTE
Nessa brincadeira você vai precisar de um guache de qualquer
cor, roupa de banho e de uma mangueira! Vamos começar? Escolha
a primeira parte do corpo para pintar com a tinta guache...as mãos?
Os pés? A barriga? Isso mesmo vamos pintar o corpo tooodo! Cada
parte que pintarmos podemos ir nomeando e imaginando tudo que
essa parte do corpo faz, não é demais? Nossa você se transformou
no Hulk? Num Smurf? Num tomate? Agora vamos para debaixo

d’água e enquanto a água cai, a tinta vai saindo, saindo e vamos
ficando limpinhos e de novo com cor de gente! Que banho diferente!
(Trabalhamos a caixa 1, 2, 4 e 5)
COM AS EMOÇÕES À FLOR DA PELE!
Hoje vamos dar um mergulho no universo das emoções? Não é
fácil falar sobre o que sentimos, precisamos aprender! Vamos? O
professor pode usar uma folha de papel e no YouTube buscar um
tutorial para fazer um dado de papel. Mas se ele tiver um dado em
casa pode recortar pedacinhos de papel do tamanho dos lados
do dado, escrever ou desenhar o nome ou as cores das emoções:
Alegria, Tristeza, Medo, Nojo, Raiva e Amor e colar com fita adesiva.
Agora vamos jogar o dado e falar um pouquinho sobre o que nos
faz sentir dessa forma? Como nosso corpo nos avisa o que sentimos? Onde, no corpo, sentimos isso? Como podemos expressar
sem ferir os demais?
Sobre o livro
Psicomotricidade em Grupo
– o método growing up como
recurso de
O livro tem a intenção de compartilhar o método GROWING
UP com os demais profissionais
das áreas de saúde e educação
debruçados sobre o estudo e a
clínica da infância. As autoras tiveram a preocupação de estabelecer uma abordagem psicomotora com base na Neurociência,
e em uma rede de autores que
fundamenta este pensar e esse
agir terapêutico.
Essa metodologia foi elaborada a partir da experiência clínica e científica das autoras que,
juntas pela segunda vez, buscam a reflexão e a tentativa de auxiliar
os demais profissionais em seus espaços clínicos, propondo uma
maneira clara e eficaz de promover o desenvolvimento em seus aspectos socioemocionais, motores-funcionais e cognitivo-linguístico.
Autoras: Aline Kabarite e Vera Mattos
Formato: 21 x 21 cm
120 páginas
R$ 40,00
Wak Editora

Aline Kabarite
Fonoaudióloga. Psicomotricista. Pós-graduada em
Psicopedagogia Institucional. Vera Mattos - Mestre
em Psicologia Social. Psicomotricista e Doutora em
Fonoaudiologia. Autoras dos livros “Avaliação Psicomotora – um olhar para além do desempenho” e
“Psicomotricidade em grupo – o método GROWING
UP como recurso de intervenção terapêutica”, publicados pela Wak Editora.
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VOCÊ CONHECE A FERRAMENTA PEDIASUIT?
*LAÍS RODRIGUES GERZSON

O Pediasuit é o tipo mais moderno de macacão terapêutico ortopédico.
Essa ferramenta foi criada em 2006 por
Leonardo de Oliveira, co-fundador da
Therapies4kids. É um protocolo de tratamento intensivo que tem como objetivo
a recuperação cinética funcional relativa
aos distúrbios que afetam o movimento,
a integridade músculo-esquelética e a
dinâmica circulatória.
O programa consiste em uma órtese
dinâmica que é estruturada por chapéu,
colete, calção, joelheiras e calçados que
são interligados por bandas elásticas.
Essa órtese desempenha a função de
um exoesqueleto, reproduzindo a ação da
musculatura agonista e antagonista, facilitando o terapeuta a promover atividades
extremamente funcionais para o paciente.
O conceito básico deste protocolo é
criar uma unidade de suporte para alinhar o corpo o mais próximo possível do
normal, restabelecendo o alinhamento
postural e a descarga de peso que são
fundamentais na normalização do tônus
muscular e das funções sensorial e vestibular.
É importante antes e após o tratamento realizar avaliações motoras quantitativas, pois assim propicia-se um melhor
acompanhamento na evolução da criança. O GMFM (avalia função motora grossa), GMFCS (classifica a função motora
grossa), MACS (classifica a habilidade
manual) e PEDI (avalia a funcionalidade)
são essencias para construir esse raciocínio terapêutico.
A vestimenta pode ser usada em Protocolo de Terapia Intensiva composto
de até 4 horas diárias, 5 dias semanais,
durante 3 ou 4 semanas, conforme a
avaliação e individualidade da criança.
A terapia tem sido benéfica para crianças

com atraso no desenvolvimento motor,
paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, autismo, traumatismo crânio encefálico, mielomeningocele e síndrome
de Down. Contudo, o fisioterapeuta deve
estar atento às contra-indicações absolutas para este tratamento: subluxação
ou luxação de quadril superior a 33%,
escoliose superior a 25 graus, osteoporose, pressão arterial elevada, algumas

doenças cardíacas e alterações vasculares graves.
Esse recurso promove a nossas crianças melhora do input sensorial e motor
do SNC, simetria corporal, normaliza e
corrige o padrão de marcha, proporciona
a estimulação tátil e o aumento da densidade mineral óssea. Com isso, a criança
terá ganho nos movimentos seletivos, na
funcionalidade e qualidade de vida.

LAÍS RODRIGUES GERZSON

Fisioterapeuta, Pós graduada em Motricidade Infantil pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Fisioterapia Neurofuncional pela Faculdade Inspirar.
Mestre no Programa de Pós graduação em Saúde da Criança e do Adolescente (UFRGS). Atualmente Doutoranda no Programa de Pós graduação em Saúde da Criança
e do Adolescente (UFRGS)
Email: gerzson.lais@yahoo.com.br
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA SUBSTITUINDO A
EDUCAÇÃO ESPECIAL NA HISTÓRIA BRASILEIRA
Por causa de uma asfixia durante o parto, Emílio
Figueira adquiriu paralisia cerebral em 1969, ficando com
sequelas na fala e movimentos. Mas nunca se deixou
abater por sua deficiência motora e vive intensamente
inúmeras possibilidades! É psicólogo, pós-graduado em
Educação Inclusiva, atua há 34 anos como pesquisador-científico em instituições universitárias nas áreas da
Educação Inclusiva e Psicologia e Pessoas com Deficiência. Possui Doutorado em Psicanálise, possui extensão
em Docência do Ensino à Distância. Autor dos livros “As
pessoas com deficiência na história do Brasil – uma trajetória entre silêncios e gritos” e “Psicologia e Inclusão – Atuações psicológicas em pessoas com deficiência” publicados pela Wak Editora.
A escola, no transcorrer de sua história, caracterizou-se pela visão
elitista da educação onde a escolarização é privilégio de um grupo –
uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais
reprodutoras da ordem social.
Aqui no Brasil, desde a década 1960, o estudante com deficiência
só poderia ser matriculado em uma turma comum quando estivesse
“pronto” para acompanhar os demais colegas nas atividades, onde
somente alguns ingressavam. Quando não alcançava o ideal esperado,
permanecia fora, numa classe especial ou nas escolas especiais, que
ficavam localizadas longe das regiões centrais da cidade, para ninguém
ver. As famílias tinham vergonha e isolavam os filhos com deficiência
em casa. Muitos eram encaminhados a hospitais psiquiátricos. O
resultado desse modelo de sociedade discriminatório é que, ainda
hoje, a gente acha “normal” segregar as pessoas com deficiência,
como se elas fossem o problema, o desvio da norma, ou como se
fossem excepcionais, que demandam tratamentos também da ordem
da excepcionalidade.
Isso começou a mudar nos anos 1990, e com muita pressão do
movimento social das pessoas com deficiência, com a Convenção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada na assembleia geral da
ONU, e assinada, em 2007, por 160 países. No Brasil, este documento
tem força de lei, graças ao Decreto nº 6949, de 25 de agosto de 2009.
Desenvolvida na década de 1970, hoje, a Educação Inclusiva é um dos
maiores desafios da sociedade, envolvendo muito além das pessoas
com deficiência, envolve também a família, a escola e a sociedade.
Se me permitem, antes de continuar, quero fazer um depoimento
pessoal. Por ter nascido com paralisia cerebral, meus primeiros onze
anos de vida foram dentro de uma escola especial. Em 1977, fui
transferido para uma unidade que a AACD tinha no bairro de Santana,
em São Paulo. Nessa época existia um muro interno que separava
essa unidade do Colégio Buenos Aires, impedindo nós os alunos com
deficiência em ter contato com os demais. Quantas vezes eu ficava
olhando pelo portão de grade com cadeado as crianças correndo
e brincando no pátio e não podia participar com elas. E, quando o
colégio tinha alguma Data Comemorativa, o cadeado era aberto e
nós, alunos da AACD, podíamos ir até lá. Mas ficávamos separados,
vigiados em um canto do pátio sem poder se misturar e brincar com
as demais crianças.
Em 1981, ao ser desligado da AACD, aos 11 anos de idade, minha
família conseguiu um documento que o governo emitia na época,
autorizando alunos com deficiência a ingressarem em escolas ditas
normais. Mudei-me para um colégio público em uma cidade pequena,
onde moravam meus avós maternos. Comecei a acompanhar todas

as matérias como os demais alunos, a fazer e entregar
trabalhos, participar dentro das minhas possibilidades de
todas as atividades. A fazer provas e ter que tirar as médias
para fechar o ano. Sem qualquer privilégio, o que não pode
haver para ninguém na Educação Inclusiva. Esse desenvolvimento não foi só cognitivo, como também social e pessoal.
Ao ser incluído na escola regular, comecei a fazer amigos.
Amizades que ultrapassavam os muros escolares e eu era
levado para todos os lugares por eles, participava de todas
as brincadeiras e aventuras.
Hoje durante as minhas palestras é comum alguns professores tentar transferir suas responsabilidades, dizendo que muito
pouco tem sido feito, a respeito da inclusão, por parte do Governo.
Vejo que ainda temos muito da cultura paternalista de esperar
que tudo venha de cima, já pronto tanto no sentido de leis como de
investimentos e recursos. Como se tudo pudesse acontecer de maneira mágica por meio de decreto-lei ou simplesmente tendo recursos
financeiros, por exemplo. Mas gente, o Governo representa 10% da
população. Nós somos os outros 90%. Se quisermos, nós mudamos
o mundo!
E com a Educação Inclusiva não é diferente. Defendo que ela só
terá sucesso se for realizada de baixo para cima, das bases e com o
envolvimento de todos. Creio que um dos caminhos mais certos para
a Educação Inclusiva seja a afetividade, o coração.
O professor que se despir de seus conceitos e preconceitos, abrir
os braços e receber alunos a ser incluídos, trará um novo universo
para dentro do seu universo. E um universo precisa de tempo para
ser conhecido, ser explorado sem medos e ansiedades. E as descobertas, se não recalcadas, trarão muito mais coisas positivas. Medos,
inseguranças e temores são coisas para fracos, não para pessoas
de coragens que já demonstram isso ao escolherem a carreira de
professor no Brasil!
Em Educação Inclusiva, o professor, como mediador desse processo inclusivo, precisa conhecer de perto seus alunos, familiarizando-se
com as estratégias cognitivas aplicadas por eles na resolução de
situações-problema. Dessa forma, poderá ajudá-los, por meio de
constantes questionamentos, a elaborar hipóteses que os aproximem
cada vez mais da formalização das noções e conceitos trabalhados.
No fazer pedagógico precisa contar com a exploração de temas
transversais e a integração entre as diversas disciplinas: ao exercício
da cidadania, à aceitação das diferenças e ao desenvolvimento do
sentimento de pertinência à nação brasileir, pautada na reflexão da
prática educativa com um “novo olhar”, sensível às diferenças, atento
à dinâmica e às demandas de cada classe como um todo e aos limites
e possibilidades de cada aluno, único, singular, porém ao mesmo tempo igual, semelhante em direitos, deveres, necessidades e em valor.
Por conseguinte, os alunos poderão atuar de forma mais consciente
e responsável, reconhecendo-se capazes de agir para transformar.
Posso endossar o que estou dizendo com um relato que tive em um
encontro. Uma aluna de psicologia que trabalhava como professora na
Rede Municipal de Mogi das Cruzes, relatou-nos que em sua escola
havia três alunos, entre síndrome de Down e deficiência intelectual,
sendo incluídos. E com o tempo ela passou a notar um potencial muito
grande em certas áreas do desenvolvimento deles.
Vejam que sensibilidade linda, que não está em nenhum manual
de regras pedagógicas, teve essa professora. Ela não trouxe para
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discussão as dificuldades ou impedimentos
que poderia ter encontrado ao lidar com a
inclusão escolar desses alunos. Ela foi sensível ao ponto de preferir destacar o lado
positivo. E eu lhe disse que se no processo
pedagógico essas potencialidades forem
focadas e trabalhadas corretamente, eles
terão um desenvolvimento muito além das
nossas expectativas que serão motivos de
orgulho para essa e outras professoras que
educam esses três alunos.
Fundamental para o sucesso da Educação Inclusiva não será apenas jogar essa responsabilidade nas costas dos professores.
Todos, os diretores, os inspetores, os atendentes, o pessoal da cantina, da limpeza, da
manutenção, os demais alunos, as famílias
e comunidade em geral estejam envolvidos
no mesmo objetivo. O professor dentro de
uma Sala de Aula Inclusiva é o personagem
direto da Inclusão Escolar; mas por trás dele,
deverá estar todo um arsenal de apoio material e humano. E se tiver afetividade, melhor!
O trabalho em equipe entre os profissionais
de uma escola pode contribuir, e muito, para
uma convivência harmoniosa, construída coletivamente, que certamente irá refletir na
relação educador/educando e no processo
de ensino e de aprendizagem.
Qualquer escola precisa estar preparada
para receber alunos inclusivos. Mas há uma
grande necessidade, principalmente por parte dos pais. A importância de se atentar às
necessidades específicas de cada criança,
terapias e acompanhamentos especializados, o desenvolvimento global de alunos
incluídos como os aspectos psicológicos
que precisam ser observados, valorização
dos pontos positivos de uma deficiência,
possibilidades de uma criança se desenvolver em outras áreas que não sejam impostas
pelos padrões culturais. Entrando no campo
pedagógico, há a importância de uma parceria em tripé: Escola, Família e Sociedade!
Mas então devemos deixar o Governo de
lado? Claro que não. Devemos exigir maiores
investimentos, verbas, adaptações físicas e
de recursos para as escolas. Treinamentos
e constantes reciclagens para o pessoal da
Educação. Digo exigir, porque temos outra
velha visão cultural que o Governo é um
“ser superior” que não podemos alcançá-lo.
Esquecemos que quem os coloca lá somos
nós com o nosso voto. Que o dinheiro que
é negado para a melhoria da Educação e
outros setores é nosso, provém dos impostos pagos. Precisamos unir a nossa parte
de 90%, deixar de sermos cordeirinho e nos
unirmos numa sociedade politicamente articulada, impondo-nos e deixando claro o que
queremos para melhorar tanto a Educação
Inclusiva como qualquer outro setor que nos
é de fato e de direito.

TECNOLOGIA POR TRÁS DO
CONFORTO DAS FRALDAS
*GABRIEL PELUCIO

O mercado de fraldas na América do Sul
tem registrado crescimento há alguns anos. O
brasileiro utiliza em média 10 bilhões de fraldas por ano e é o terceiro maior consumidor
de fraldas descartáveis do mundo segundo a
Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).
O mercado de fraldas para incontinência
adulta também está em desenvolvimento e
já movimenta R$ 1 bilhão por ano, segundo a Nielsen. Atualmente, as fraldas infantis
e adultas são verdadeiros produtos de alta
tecnologia, cada vez mais confortáveis, finas,
absorventes e seguras, garantindo que a pele
permaneça seca e saudável.
Uma das principais tecnologias presentes
nesses produtos de higiene são os polímeros superabsorventes (SAP), grânulos especiais que podem absorver e reter grandes
quantidades de líquidos, como a urina. É o
SAP que garante que o fluido seja bloqueado com segurança e que a pele e as roupas
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permaneçam secas e
limpas. Quanto mais
grânulos, mais finas
e eficientes são as
fraldas, mantendo os
bebês secos por mais
tempo, além de oferecer mais liberdade de
movimentos. Devido à
economia de material
de polpa de celulose
para confecção da
fralda, o SAP ainda
contribui para a sustentabilidade.
Desde 2015, a
produção local de SAP acontece no Brasil
pela BASF, garantindo o abastecimento no
país e na região sul-americana. A empresa
investe em Pesquisa e Desenvolvimento para
assegurar que os grânulos ganhem cada vez
mais eficiência e as propriedades necessárias, como a capacidade de absorver grandes
quantidades de fluido e de forma rápida, a
redução do risco de vazamentos ao absorver,
distribuir e reter efetivamente a urina no núcleo
da fralda, mesmo sob pressão – com o bebê
deitado ou sentado, por exemplo. Durante
o processo de produção do SAP são feitos
alguns tratamentos na superfície do polímero
base que definem essas características. O
polímero produzido no Complexo Acrílico de
Camaçari é balanceado, com equilíbrio entre a
capacidade de reter o líquido e a de absorvê-lo, mesmo sob pressão. Desta forma, pode
ser usado em uma maior gama de modelos
e tipos de fraldas, atendendo à demanda da
maior parte dos fabricantes na região.
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