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QUEM AGUENTA ?

C

erca de um ano e meio se passou desde o início da descoberta do Coronavírus
e da pandemia de Covid-19 que vem assolando o mundo todo, e em especial, o
nosso País. Mais de 500 dias de medo e incertezas. Mais de 500 mil vidas perdidas
só no Brasil para essa doença terrível, dentre elas, particularmente, meu pai, que
perdi para o vírus em março desse ano. Nesse meio tempo, assisti ao sofrimento
de inúmeras famílias, conhecidos e amigos, que passaram pela doença. Uns de maneira mais
fraca e outros até com internações em UTIs... e alguns que nem sequer voltaram mais para casa.
Porém, por outro lado, temos por aqui até o momento em que escrevi esse editorial, mais de 16
milhões de recuperados da Covid-19 e isso é motivo de muita comemoração.
Agora estamos em pleno processo de vacinação – tomei a minha primeira dose hoje, inclusive e já deixaram a segunda marcada para o final do próximo mês – e isso certamente terá um
impacto positivo até o final desse ano, quando acredito eu, teremos mais de 80% da população
brasileira devidamente imunizada, vacinada, e quem sabe, protegida contra o vírus (assim todos
nós “acreditamos” pelo menos).
Mas tão triste quanto as vidas que se foram é vermos tudo isso sendo tratado no Brasil
não como uma epidemia sanitária, mas sim como uma crise política. É um jogo sujo do qual
nós, cidadãos, somos as peças menos importantes desse tabuleiro. E isso reflete diretamente
no nosso dia-a-dia e na vida de todos nós. Afinal, “quem aguenta” ver tanta gente morrendo
todo dia. “Quem aguenta” ver tantas empresas encerrando suas atividades, indo literalmente
à falência e por consequência, quantos homens e mulheres chefes de suas famílias, perderam
seus empregos... Quantas lojas tiveram suas portas abaixadas, restaurantes e lanchonetes
fechados, empregos dizimados, famílias prejudicadas e sem esperança... “quem aguenta” ?
Como passar pelas ruas das cidades e fazer vista grossa, sem reparar nas milhares e milhares
de placas de “aluga-se” e de “vende-se” em frente aos pontos comerciais ? Como não perceber o crescimento desenfreado do número de moradores de rua, principalmente nas grandes
cidades, onde praças públicas se transformaram em verdadeiros “condomínios” a céu aberto
de barracas improvisadas por famílias inteiras que sem um teto, por falta de emprego e de dinheiro, encontraram nas ruas o seu abrigo e na solidariedade do próximo o seu único sustento ?
Enquanto isso, muitos de nós só consegue enxergar o próprio umbigo, preocupados em
“ficar em casa”, comendo e bebendo do bom e do melhor, sem olhar pela janela de sua casa
ou apartamento quentinho e ver do outro lado da rua o sofrimento de outros seres humanos
que foram para ali, passando frio e fome... “quem aguenta” isso ?
E “quem aguenta” ainda ficar em casa ? Quantas famílias foram desfeitas nesse período de
pandemia, pela convivência forçada dentro de suas casas ?
Crianças e adolescentes obrigados a estudar de forma remota, sem a convivência social tão
importante na formação do caráter que só a escola pode dar.
“Quem aguenta” assistir os telejornais na TV, ver as notícias que recebemos todos os dias,
onde se pode observar claramente a alta no número de homicídios e principalmente, o estouro
do feminicídio em nosso País... a violência urbana tomando proporções jamais vistas: assaltos,
furtos, roubos, latrocínios, sequestros relâmpago... Lázaros... criminalidade de todas as formas,
até as mais inimagináveis até então.
Todo mundo de máscara, distanciamento social, aglomeração no transporte público – ônibus,
trem e metrôs lotados – e estádios de futebol vazios, eventos e festas proibidos como se o vírus
soubesse onde ele pode ou não frequentar. Só que os aviões voam cheios, com os passageiros
bem apertadinhos lado a lado.
“Quem aguenta” viver tudo isso calado, diante de ter visto tanto desperdício de dinheiro
público com a construção de hospitais de campanha por todo Brasil no início da pandemia, super-extrafaturados, e agora ver gente morrendo nos corredores por falta de um cilindro de oxigênio ?
Ver TV, ouvir rádio, ler jornais, ver notícias, receber notícias e passar pra frente... quanto
“Fake News”, quanta polarização... está cada dia mais difícil de saber o que é ou não verdade.
Em que ou em quem acreditar ? Nos políticos, na CPI da Covid... quem comanda o circo onde
nós somos os palhaços – pelo menos “tentam” fazer da gente assim – pior é que conseguem
enganar boa parte da população. E quem ajuda nisso ? Parte da imprensa... e enquanto isso,
eu e você, que vamos ao supermercado observamos calados os preços dos produtos subindo
quase que diariamente, assim como o preço do gás de cozinha, dos combustíveis. Sempre
calados... “quem aguenta” ?
Só o brasileiro “aguenta” ser manipulado e enganado, sempre calado, desde que me
conheço por gente. Isso é triste... machuca. Esses mesmos “jogadores” do poder continuam lá,
com seus empregos, cargos, salários, regalias... e o povo ? O povo continua quieto, sem ação,
esperando pelo “auxílio emergência” ou parte pelo “bolsa família” para
poder dar um pedaço de pão aos filhos que choram escondido.
“Quem aguenta” tudo isso ? Você... Eu... só nós brasileiros
aguentamos. Até quando ? Até 2022... ah, sim... em 2022 tem eleições e
então, todos nós, como gado, vamos às urnas novamente, eleger mais
uma vez os mesmos de sempre, afinal, a gente “aguenta” !

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
Portanto não temeremos... O Senhor dos Exércitos está conosco... Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus...”
/revista_reacao

/revista.reacao

/revistareacao

Salmo 46:1,2,7 e 10

COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

INCLUSÃO DA LEI DE COTAS
NO ORDENAMENTO JURÍDICO
PARTE 2: TERCEIRO E QUARTO PERÍODOS
CONCLUSÃO DO ARTIGO INICIADO NA
EDIÇÃO Nº 136 DA REAÇÃO.

O

Terceiro Período
terceiro período (1991-1998) acabou constituindo os 8 anos em que

quase ninguém da área de colocação
laboral de pessoas com deficiência

ficou sabendo da existência da Lei nº

8.213, de 24/07/1991, e muito menos do significado

do seu art. 93, em razão do qual esta Lei veio a ser
conhecida pouco a pouco como a “Lei de Cotas”.

Por estes e outros motivos, a Lei de Cotas praticamente não foi utilizada no terceiro período. Mesmo
assim, a mídia publicou, no mínimo, 13 matérias,

todas abordando a questão da colocação laboral
em função da Lei de Cotas. As pessoas mais bem

informadas sobre esta Lei diziam que ela precisaria
ser regulamentada com urgência.

Foi publicada mais uma lei, desta vez através da

Portaria nº 4.677, de 29/07/1998, do Ministério da

Previdência e Assistência Social e cujo art. 1º dizia: A empresa com cem ou mais empregados está
obrigada a preencher de dois e cinco por cento dos
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas

empresa com cem ou mais empregados está obrigada
a preencher de dois por cento a cinco por cento de
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas
com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I – até duzentos empregados... dois por cento: II – de
duzentos e um a quinhentos empregados... três por
cento; III – de quinhentos e um a mil empregados...

quatro por cento; ou IV – mais de mil empregados...

cinco por cento. Este decreto revogou o Decreto nº
72.772, de 6/09/1973, que por sua vez revogou o Decreto nº 60.501, de 14/03/1967, que havia aprovado o

Decreto nº 48.959-A, de 19/09/1960, que havia instituído a primeira lei de cotas do Brasil no seu art. 172.

Então, o Decreto nº 3.048/1999 regulamentou a Lei de
Cotas de 1991. Sete meses depois, em 20/12/1999,
foi aprovado o Decreto nº 3.298 (que “regulamenta a

Lei nº 7.853, de 24/10/1989; e dispõe sobre a Política

Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência”), cujo art. 36 diz exatamente o mesmo que o
acima referido Decreto nº 3.048/1999 em seu art. 141.

De 1999 aos dias de hoje, graças à incansável ação

dos Auditores-Fiscais do Trabalho (AFT), uma enorme

3%; III – de 501 a 1.000 empregados... 4%; V – mais

gados passou a cumprir a Lei de Cotas. Ao mesmo

de 1.000... 5%.

Enquanto isso, a partir de 1992, os países-mem-

bros da ONU começaram a comemorar o Dia Inter-

nacional das Pessoas com Deficiência, no dia 3

quantidade de empresas com 100 ou mais empre-

tempo, todos nós passamos a comemorar anualmente
o aniversário da Lei de Cotas, sempre homenageando
oficialmente o dia 24 de julho de 1991.

A força do movimento político pelos direitos das

de dezembro anualmente, com algum impacto nas

pessoas com deficiência continuou cumprindo o seu

ciência e/ou poderiam contratá-los.

que tenham ocorrido violações a tais direitos como,

empresas que já contrataram candidatos com defi-

Quarto Período
No quarto período (1999-2021), foi publicado o
REVISTA REAÇÃO

lamento da Previdência Social”), cujo art. 141 dizia: A

com deficiência, na seguinte proporção: I – até 200

empregados... 2%; II – de 201 a 500 empregados...
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Decreto nº 3.048, de 6/05/1999 (que “aprova o Regu-

papel de vigilância e cobrança onde e quando quer

por exemplo, na área da contratação de trabalhadores
com deficiência nos setores público ou privado.

Para dar sustentação concreta a tais vigilâncias e

cobranças, foram realizadas quatro Conferências

Nacionais dos Direitos da Pessoa com De-

Simultaneamente, ocorreram as seguintes

ficiência. A 5ª Conferência Nacional dos

ações:

realizada nos dias 1º a 3/12/2021, agora

Direitos das Pessoas com Deficiência, da

da Família e dos Direitos Humanos e convo-

9/07/2008, cujo artigo 27 trata do “trabalho

O tema da 5ª Conferência Nacional será:

Constituição Federal de 1988.

Direitos da Pessoa com Deficiência será

• Foi ratificada a Convenção sobre os

sob a coordenação do Ministério da Mulher,

ONU, através do Decreto Legislativo 186, de

cada pelo Decreto nº 10.529, de 26/10/2020.

e emprego”, tendo ela sido incorporada na

“Cenário Atual e Futuro na Implementação

• Foi publicada a Instrução Normativa 20,

dos Direitos da Pessoa com Deficiência:

de 26/01/2001, que “dispõe sobre procedi-

Ainda neste Quarto Período, foram cons-

Trabalho no exercício da atividade de fiscaliza-

Secretarias Estaduais de Pessoas com Defi-

• Foi publicada a Instrução Normativa Nº

Construindo um Brasil Mais Inclusivo”.

tituídas algumas Secretarias Municipais e

mentos a serem adotados pela Fiscalização do
ção do trabalho das pessoas com deficiência”.

ciência, numerosas Coordenadorias Munici-

98, de 15/08/2012, que “dispõe sobre pro-

com Deficiência, bem como alguns Conselhos

to, por parte dos empregadores, das normas

pais e Coordenadorias Estaduais de Pessoas
Municipais e Conselhos Estaduais da Pes-

soa com Deficiência e surgiram associações

cedimentos de fiscalização do cumprimendestinadas à inclusão no trabalho das pessoas
com deficiência e beneficiários da Previdência

de pessoas com deficiência por todo o País,

Social reabilitados”.

dicionais ou novas instituições especializadas

6/07/2015 (que “institui a Lei Brasileira de

para pressionarem os órgãos públicos relati-

cujo Capítulo VI trata do “direito ao trabalho”

Além disso, em 21/04/2015, surgiu a

(ou emprego apoiado) como “meio de coloca-

dependente (Rede MVI-Brasil), que é um

de sancionar esta Lei, a Presidência da Repú-

tendo inclusive selado parcerias com as tra-

• Foi sancionada a Lei nº 13.146, de

no atendimento a pessoas com deficiência

Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI”),

vos à questão do trabalho e emprego.

e, dentro deste, define o “trabalho com apoio”

Rede Nacional do Movimento de Vida In-

ção competitiva”. Infelizmente, no momento

espaço virtual para a luta pelos direitos das

blica vetou 6 artigos, entre os quais o art. 101,

-Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa

(cinquenta) a 99 (noventa e nove) empregados,

Desde 2016, por iniciativa do Espaço da

ficiência ou 1 (uma) beneficiária reabilitada da

pessoas com deficiência instituído pelo ex-

que acrescentava a faixa de empresas com 50

com Deficiência.

obrigadas a contratar 1(uma) pessoa com de-

Cidadania em parceria com o Projeto de

Previdência Social.

Inclusão da Pessoa com Deficiência no

• Foram publicadas em jornais comuns e

Mercado de Trabalho, a Santa Causa Boas

revistas especializadas cerca de, no míni-

Varejista de Gêneros Alimentícios do Es-

longas) em torno da Lei de Cotas ao longo

Ideias & Projetos, o Sindicato do Comércio
tado de São Paulo – Programa Coexistir,

a Associação Nacional do Emprego Apoiado

e o Projeto Apoia.se (Sociedade Inclusi-

mo, 310 matérias (curtíssimas ou bastante
do Quarto Período.

Portanto, a “nova” Lei de Cotas foi in-

va), passamos juntos a estudar e divulgar

cluída no ordenamento jurídico federal do

ternacional do Trabalho (OIT) como, por

comemorando, em 24/07/2021, os seus 30

documentos técnicos da Organização In-

exemplo, “Ação Sindical sobre o Trabalho
Decente das Pessoas com Deficiência: Um

Panorama Mundial” (2017), “Promovendo a Diversidade e a Inclusão mediante

Adaptações no Local de Trabalho: Um Guia
Prático” (2018) e “Tornando Inclusivo o

Futuro do Trabalho das Pessoas com De-

Brasil mediante a Lei nº 8.213/91 e estará
anos de vigilante existência.

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

ficiência” (2021).
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LIÇÃO DE VIDA

ALISSON JULIO

PRONTO PARA NOVOS DESAFIOS !

escolar toda em ensino regular. No decorrer da minha
progressão como estudante e cidadão, fui chegando
aos lugares e é constante que a minha presença seja

uma motivação para melhorias de acessibilidade. Foi
assim quando entrei na faculdade, onde foram feitas
diversas melhorias de acessibilidade para permitir que

eu e outros cadeirantes pudéssemos estudar. Assim,
consegui me formar em Sistemas de Informação pela
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC”,
conta orgulhoso o nosso entrevistado.

Ele afirma que a primeira vez em que usou o elevador

da escola municipal onde estudou, foi quando, já adulto, voltou ao local para votar. Ainda que as lembranças

P

assados alguns meses das eleições mu-

de suas prioridades, atuar na fiscalização da legislação.

Alisson foi persistente na missão de ocupar um

nicipais de 2020, a Revista Reação traz

que representa a perseverança como

Catarina e obteve 1,7 mil votos, ficando como suplente.

a vitória de uma pessoa com deficiência

Em 2016 foi candidato a vereador na capital de Santa

ferramenta para transformar projetos em

Em 2018 concorreu a deputado estadual e conseguiu

realidade. O resultado nas urnas, nas primeiras tentati-

10,6 mil votos.

chegou ao parlamento aos 32 anos, como o vereador

eleitoral de 2020 teve a participação de centenas de

Nas eleições passadas, Alisson somou 9.574 votos

ram empossadas em 1º de janeiro. Outras seguem em

Assim como o vereador joinvilense, o processo

mais votado em seu estado em 2020.

pessoas com deficiência em todo o Brasil. Muitas fo-

! Esse número o coloca como o segundo mais votado

frente, na busca de concretizar seus objetivos e ter

para vereador na história de Joinville/SC, atrás apenas

sucesso na trajetória política.

Porém, em termos percentuais, Alisson está à frente de

necessário criar mais leis. No meu tempo não tinha LBI,

do recorde de Fernando Krelling, em 2016, com 10.523.

Krelling com 3,62 %, contra 3,58 %, respectivamente.

Alisson Julio é exemplo de muita perseverança.

Quando nasceu, os médicos não acreditaram que che-

garia aos 2 anos de idade. Diagnosticado com AME Amiotrofia Muscular Espinhal, ele lutou para viver por
várias vezes. Aparentemente um bebê normal, aos 10

meses de idade a família recebeu o diagnóstico - uma
doença genética e degenerativa que prejudica o desenvolvimento de músculos e ossos. “Por este motivo,
utilizo cadeiras de rodas desde os 7 anos. Enfrentando

muitas dificuldades e negativas, os meus pais, de tanto

insistirem, conseguiram me matricular em um jardim de
infância regular, e daí em diante pude cursar minha vida

REVISTA REAÇÃO

de Joinville/SC, sejam boas, ele tem agora, como uma

cargo no legislativo. Não desistiu na primeira tentativa.

vas, não desanimou o joinvilense Alisson Endi Julio, que

8

da Escola Municipal Profº Osvaldo Cabral, na zona Sul

Alisson Julio faz um convite: “não acho que seja

não tinha professor assistente. Agora temos legislação

federal, estadual e municipal, mas precisamos fazer com
que sejam cumpridas”. E tudo isso passa pela participação

direta de representantes nas Câmaras Municipais, Assem-

AMEAÇA DE MORTE

bleias Legislativas e Congresso Nacional”, comenta.

O vereador também faz um alerta: “as dificuldades de

mobilidade e acessibilidade que enfrento diariamente,
sucateamento de saúde, segurança e educação e o abandono urbano provocado por uma crise política generali-

zada, são os principais motivos que me levaram a querer
me tornar uma liderança pública. No meu entendimento,
para exercer qualquer função de liderança pública, o in-

divíduo precisa se formar e se capacitar para ocupar tal

Antes mesmo de tomar posse na Câmara Municipal de Joinvi-

responsabilidade. Representar pessoas é fazer com que

le/SC, Alisson precisou encarar um inimigo invisível. Assim como

de seus representantes”, afirma.

cidade catarinense, ele também foi ameaçado de morte pelas

elas se sintam constantemente representadas e próximas

Empreendedor da startup social “Coleta Lacre”, que
reverte lacres de latinhas de
alumínio em cadeira de rodas

que são doadas a pessoas
que não tem condições de
adquirir uma cadeira, Alisson

Julio escolheu sua trajetória.

Realiza palestras e demons-

tra que nenhum obstáculo é
tão grande quanto a vontade

de superá-lo. Para o poeta e

romancista Mário de Andrade: “não devemos servir de

exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição”.

Ana Lúcia Martins, a primeira mulher negra eleita na história da
redes sociais. “Fica esperto Alisson, agora você também está

na minha lista e também vai morrer, se eu conseguir matar a Ana

e sair vivo da casa dela. Eu também tenho seu endereço”, dizia
a ameaça. Alisson registrou um boletim de ocorrência e o autor

dos e-mails enviou uma nova mensagem, ameaçando cometer
o crime e se suicidar em seguida. Ele ainda voltou a escrever

frases racistas em referência à vereadora Ana Lúcia e ofendeu

Alisson, referindo-se à sua condição física. Até a Interpol - Organização Internacional de Polícia Criminal foi acionada. Para quem

imagina que isso iria amedrontar Alisson, estava enganado. Ele
seguiu em frente, lutando para realizar sua missão. Hoje ele é o

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da

Câmara Municipal, principal órgão permanente do parlamento

de Joinvile/SC. Para saber mais sobre ele, acesse suas redes
sociais: https://www.instagram.com/alissonjuliooficial/

REVISTA REAÇÃO
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CRÔNICA

POR ROBERTO RIOS

ESCADARIAS CHARMOSAS !
nio do projetista e se sentir mais próximo do
céu (assim meio amiguinho do chefe) ? Fora
as belezas que se encontra no ambiente...

Acho que esses engenheiros constru-

tores são muito espertos, sabiam desde
o início da humanidade que o homem tem
sede de poder, estar nas alturas, gosta de

se sentir importante, contar para os amigos:
“olha, eu fui lá em tal lugar... é lindo, e a
vista então...”.

Será que a mania começou com a Torre

V

de Babel ? Lá tinha escadas ? Não sei...

Mas, as pirâmides ! Essas sim, só esca-

eja bem... “Veja bem” é o

Tenho inveja daqueles que entram no

início de conversa daquele

bichão felizes, rindo à toa e sobem lá para

coisa que não cheira bem

“fechadinha de não passar nem agulha”,

que quer explicar alguma

ou que não convence. Um

tipo de argumentação, no mínimo, falsa.

o céu e nem arrepio sentem... nada daquela

das, começam largas e terminam lá no alto,
estreitinhas. Poxa, quanta escada, cansa
só de olhar !

habitual, típica do medão !

Por tudo isso, sou viciado nos programas

O famoso “embromation”.

de viagens (quem não tem cão, caça com

viagens, embora saiba, e todo mundo fala,

pegar avião.

castelos. Quantas escadas !?! Fico tonto

se me colocar no ambiente das imagens.

monumentais com aquelas escadas lindas !

Então... Veja bem... não sou chegado a

que a gente adquiri conhecimento visitando

outros lugares, outros países, outras culturas, viajando.

gato)... afinal, vejo pela TV e não preciso
Sou ótimo na imaginação, consigo qua-

Lugares maravilhosos de norte a sul de

Vamos para um tempo mais próximo: os

só de imaginar. Hoteis, restaurantes, casas

Escadas duplas que se unem lá na pon-

leste a oeste.

ta... escadas largas, escadas em curva, es-

minha comidinha caseira, conheço bem o

parques, hotéis, restaurantes, teatros, casas

sagem por baixo, escadas cobertas e por

Ah, sem falar que é menos cansativo.

ria procurando estar em lugares altos, bem

Prefiro ficar por aqui, no aconchego do

meu lar, fico com o conforto da minha cama,
meu ambiente etc.. etc.....

Vejo as pessoas que voltam de umas férias
maravilhosas em outros países e quando

chegam de volta, a primeira coisa que falam

Pirâmides, torres, castelos, muralhas,

chiquérrimas e muito mais... A grande maio-

altos, como uma imitação da Torre de Babel,
procurando uma proximidade com Deus.

Quem mais procura, desesperadamente,

é: “preciso descansar”... Não entendo.

por essa intimidade com o divino são as

morro de medo de avião. Cagaço mesmo !

pontos mais altos das cidades, e como se

Tá vendo ?!? Mentira... Não viajo porque

Dos grandes, de verdade !

cadas que se cruzam, escadas com pasai vai... com corrimão, com pedras raras,
quanta criatividade...

Não sei porque, mas perdi a vontade

de viajar.

Sei sim... é que SOU CADEIRANTE !!!!

Preciso voltar no tempo pelo menos cin-

igrejas. Noventa por cento delas ficam nos

co mil anos e explicar para os espertos que

não bastasse, ainda elevam as construções

ser lindas também... sem falar que deveriam

vários metros acima do nível do chão.

Ai, o que mais aparece nessas suntu-

n

rampas também sobem e descem. E podem

dar menos trabalho para construir com os

osidades ? Sim... as grandes escadarias,
óbvio.

Nada melhor do que adentrar à estas

magnificências com glamour. Subir, subir

até quase perder o folego, afinal, quem não
quer ficar lá no alto e acompanhar o raciocí-
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escassos recursos tecnológicos da época.

nhas de brilhantes etc... etc... etc. Atenden-

dem ser na parte de traz do edifício e nem

Porém, rampas e não escadas !

do todas as necessidades e criatividades.

Ah... mas tem um detalhezinho: não po-

Aí, com certeza não terei mais desculpas

do lado... e muito menos “improvisadinha”,
como costumamos achar muitas por aí.

para não viajar. Vou precisar só de 10 doses

Torre de Pisa, e ainda seria de mármore,

Deus quiser !

de whisky para entrar no avião e seja o que

Acho que tentaram fazer uma rampa na

mas, não deu muito certo.

Mas, como não posso voltar no tempo,

E os Alpes Suíços ? Que maravilha !

posso explicar para os atuais “gênios da

também, não é para menos, o “construtor”

rampa, e que hoje, existe um negócio cha-

Esse pelo menos é todo feito de rampas,
foi o melhor. Lá sim tem rampas lindas,

branquinhas, geladinhas, fofinhas... pena
que só descem...

Tenho o direito de “também” subir com pom-

pa... “também” me sentir importante... ou não ?

n o v UoM

construção” como pode ser charmosa uma

Roberto Rios
é jornalista,
cadeirante e
apresentador de TV.
E-mail: roberto@
dynalf.com.br

mado “Desenho Universal”.
Ohh !!! Que legal !!!

Podemos fazer rampas lindas !!! Assim

como as escadas... Também em curva, retas, cobertas, que se cruzam, com pedri-

c o n C cO Ne C iE I tT Oo

N O V O

Mas uma coisa é certa: detesto escada-

rias charmosas !!!!

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

POR MIZAEL CONRADO

O MAIOR DESAFIO DA NOSSA GERAÇÃO

J

á é fato consumado que a pandemia da
Covid-19 representa a maior crise da
nossa geração. Um momento difícil para
todos nós, membros do Movimento Paralímpico e da sociedade como um todo.
Por isso, é sem sombras de dúvidas, o maior desafio
das pessoas desta nossa época.
Lembro-me muito bem que, quando tomamos a
decisão de cancelar precocemente as competições
ainda em meados de fevereiro de 2020 e, posteriormente, fechar o Centro de Treinamento Paralímpico,
ação que evitou graves consequências para a comunidade paralímpica, recebemos muitas críticas
naquele momento, por estarmos ‘matando’ o sonho
dos atletas. Porém, infelizmente, o tempo mostrou
que estávamos certos.   
Teremos em agosto de 2021, enfim, os tão aguardados Jogos Paralímpicos de Tóquio. Esperamos,
acreditamos e torcemos para que até lá uma vacina
já tenha sido ofertada para todos. Mas, até lá, o
desafio continua.   
O fato de não termos a noção exata do horizonte,
precisar viver um dia por vez, sermos surpreendidos
a cada dia com as notícias dos jornais, ainda coloca
muitas incertezas à nossa frente. O que está em jogo
vai muito além do que um título ou uma medalha.
São vidas de pessoas. E somente a vacina é que vai
garantir a disputa.
Até este momento, o Brasil possui vaga garantida
em 14 modalidades, totalizando 116 vagas. São elas:
atletismo, bocha, canoagem, ciclismo, hipismo, futebol de 5, goalball (feminino e masculino), natação,
remo, parataekwondo, tiro esportivo, tiro com arco,
tênis de mesa e vôlei sentado (feminino e masculino).
Muitas dessas vagas são para o país e não nominais.
Com tudo isso envolvido, o esporte mostra que
tem a capacidade de estimular sentimentos como a
solidariedade, motivação, inspiração, resiliência, e
senso de coletividade. Por isso, se os Jogos Paralímpicos de Tóquio acontecerem, teremos ao menos
uma única certeza: que estaremos em uma sociedade com mais esperança para enfrentar os novos
desafios.

Mizael Conrado
é Presidente do Comitê
Paralímpico Brasileiro
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C O R P O R AT I V O

POR LUIZ MARINS

DIALOGAR EM
VEZ DE AGREDIR

A

palavra “diálogo” tem sua

ideias contraditórias, que faz com que as

vés/entre + logos = sabedo-

a expressar seus pensamentos.

origem no grego dia = atra-

ria/conhecimento manifesto

partes se sintam livres e até incentivadas
A incapacidade de dialogar está tor-

pela palavra.

nando a vida quase insuportável. Basta

mento entre duas ou mais pessoas. Platão,

redes sociais. Impera a agressão verbal, a

Assim, diálogo é a troca de conheci-

principal discípulo de Sócrates, escreveu
seus famosos diálogos. Cada diálogo está

olhar as postagens e os comentários nas
acusação, a intolerância à opinião alheia.

Até mesmo entre casais e amigos de

dedicado a um tema (o de Parmênides

longa data, o diálogo está difícil. Sem

trata do amor, o Banquete é uma reflexão

não pode haver respeito. É uma guerra

aborda a questão das ideias, o de Fedro
sobre o bem e o mal, e a República, um
tratado sobre a justiça). Assim, já dizia Só-

crates: o diálogo é o mais seguro caminho
para a o conhecimento e a sabedoria.

Escrevo isso porque nunca vi tanta in-

capacidade de dialogar como tenho vis-

to hoje. As pessoas partem logo para a
acusação, para a agressão verbal, como
se isso fosse o normal, o aceitável e o

respeito não há diálogo e sem diálogo
constante !

Você é capaz de dialogar com pessoas

que pensam diferente de você ?

Você é capaz de ouvir a opinião de al-

guém e discordar dela sem agredir, sem
acusar, com calma e serenidade ?

Você é uma pessoa que se acha dona

da verdade ?

Você é capaz de dialogar ?

É preciso redescobrir o diálogo. É pre-

ciso deixar que a razão volte a dominar as
conversas. Todos nós ganharemos muito.
Pense nisso. Sucesso !

Vejo o mesmo acontecer nas empresas.

Sem diálogo, pessoas se acusam, pessoas

ofendem e se sentem ofendidas, o cliente é
mal atendido, a qualidade desaba.

Na política nem vale a pena comentar.

O diálogo parece ter morrido por falta de

Luiz Marins
é antropólogo
e escritor
www.marins.com.br

oxigênio.

desejável. Com isso todos se mantêm
na própria ignorância.

Não há crescimento, não há evo-

lução, não há abertura de mentes.

É preciso redescobrir o diálogo

verdadeiro, respeitoso, que permite
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ACONTECENDO

ESCRITOR GAÚCHO PODERÁ SE
TORNAR O PRIMEIRO IMORTAL
COM DEFICIÊNCIA DA HISTÓRIA !

O

escritor

Ari

Arizinho e a Pandemia,

se tornar o pri-

manual escolar para

Heck poderá
meiro imortal

com deficiên-

cia do Rio Grande do Sul.

No dia último dia 11 de junho,

a Academia Rio-Grandense de
Letras divulgou a lista dos 8 es-

ciais. Além de inúme-

ros artigos publicados
em diversos jornais e
sites.

O escritor conclui dizendo que: “devemos acredi-

tar nos nossos sonhos, porque quando estudava na

tem como patrono José Teodo-

RS, sonhava um dia publicar um livro, depois outro,

ro de Souza Lobo e que restou
vaga por ocasião do falecimento

de seu último ocupante, o jornalista Raul Moreau Neto, em 06 de
outubro de 2016.

A escolha ocorrerá no dia 1

de julho em Assembleia Geral que será realizada na
sede da Academia em Porto Alegre/RS.

“O simples fato de constar numa seleta lista como

esta já é motivo de orgulho. É o reconhecimento pelo
meu trabalho literário com 6 obras publicadas, parti-

cipação em outras obras, além do trabalho literário
desenvolvido com jovens e adolescentes”, afirma Ari
Heck.

A lista dos indicados é a seguinte:
1. Ari Heck

2. Décio Mallmith
3. Felipe Daiello
4. Iva da Silva
5. Ivan Seibel

6. José Alberto Wenzel

7. José Pio Rodrigues Furtado
8. Roberto Schmitt-Prym

Heck tem os seguintes livros publicados: O que é

ser jovem ?; Poemas sem preconceito; A trajetória de

um lutador; Pé na estrada: uma aventura sem limites; e
Arizinho: um jogador muito especial. E este ano, lançou:
REVISTA REAÇÃO

volta às aulas presen-

critores indicados para ocupar a

Cadeira Nº 8 da Academia, que
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que tem se tornado um

Escola Barão do Rio Branco em Boa Vista do Buricá/
depois mais um e quem sabe um dia ser lembrado para
ocupar uma cadeira na Academia. Hoje, o sonho está

realizado e todos os boa-vistenses sabem o quanto
sofri na infância, vitimado pela Poliomielite e um dos

7 filhos de pequenos agricultores. Isso mostra que o
ensino é fundamental para rompermos as barreiras e
que precisamos ter sonhos e acreditar neles”.

EMPREENDEDORISMO

POR LETÍCIA FRANCISCO

EXPERIMENTO SOCIAL

N

o mundo de hoje, é muito fácil nos preocuparmos somente com aquilo que
nos cerca em nosso próprio cotidiano,
criando uma camada de distanciamento
dos demais. Porque olhar para o coletivo pode exigir um grande esforço ao qual, talvez, não
estejamos dispostos. Principalmente em uma atualidade onde a frase ‘distanciamento social’ se tornou,
praticamente, uma lei. A crise global provocada pela
Covid-19 nos confinou dentro de nossas casas, nos
afastou de nossos parentes e amigos, tolheu nossa
liberdade de ir e vir. Mas será que esta pandemia afetou
nossa capacidade de sentir e de praticar a empatia ?
Uma coisa é fato: toda esta situação nos colocou
em um dos maiores experimentos sociais já visto na
história da humanidade. Primeiro, em relação a nós
mesmos, de nos redescobrirmos e nos reinventarmos
enquanto humanidade. E também sobre como nossa
capacidade empática pode ser muito mais aguçada
em momentos de dificuldades como este.
Para Elke Van
Hoof, professora
de psicologia da
saúde na Universidade de Vrije, em
Bruxelas, a pandemia mostrou o
quanto o ser humano é resiliente, conseguindo transformar sua vida e suas
rotinas, adaptando-se a situação de
quarentena. Ela
ainda complementa dizendo que
“temos forças para
nos tornar a melhor versão de nós mesmos, independente da situação difícil em que nos encontramos.”
Além dessa capacidade de reinvenção de nós mesmos, toda essa crise de distanciamento e isolamento
social também foi benéfica ao nos mostrar nossa capacidade de empatia. Um dos pontos fundamentais
se dá em relação a preservação da saúde de nossos
pais e avós, os quais tivemos que evitar qualquer tipo
de contato físico até a chegada das vacinas que pudessem protege-los.
A empatia é a capacidade de observar a experiência de vida do outro e conseguir se colocar, ou sentir,
naquela mesma situação. Desde o início da pandemia,

foi possível observar atitudes de generosidade, como
jovens que se colocaram à disposição para fazer as
compras para pessoas idosas.
Vimos empreendedores doando produtos e serviços
aos profissionais da saúde que estão na linha de frente
ao Covid-19. Pessoas preparando e levando comida
aos caminhoneiros na beira das estradas, pois estes
são os responsáveis por abastecer os supermercados
do país inteiro.
A empatia é um fortalecedor de vínculos entre nós
seres humanos, pois no momento em que conseguimos
enxergar a situação do outro através das suas vivências
e das suas dores, nos permitimos colocar a compaixão
e a generosidade na ação, e ajudamos a diminuir o
sofrimento do outro.
Mesmo com toda a situação de medo e insegurança
pelo desconhecido, a pandemia também propiciou
que, de alguma forma, nos sentíssemos próximos e
solícitos aos outros. Nos fez ver que, mesmo estando
todos na mesma situação, alguns acabam sofrendo
mais que outros.
Essa é a beleza do experimento social enquanto
prática e não apenas na teoria. Pois é nas situações
que vivenciamos de fato que conseguimos aprender
verdadeiramente. E no que diz respeito a criação desse
despertar da empatia, o experimento social é uma das
melhores formas para tangibilizar essa capacidade.
Porque quando você percebe que algo muito simples te conecta ao outro, isto te causa uma sensação
em que faz você pensar que tudo vale a pena, não é
mesmo ?

Letícia Francisco
é de Caxias do Sul/RS. É
empreendedora social, CEO
e fundadora da Semearhis Startup de Impacto Social do
setor 2.5. Conexão Match do
Mercado Empregador com
o ecossistema das pessoas
com deficiência. Tradutora
e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais. Mestranda
em Educação Especial. Pós-Graduanda em
LIBRAS, Neuropsicopedagogia e Atendimento
Educacional Especializado. Graduanda em
Letras LIBRAS. Especialista em Psicopedagogia
Clínica e Institucional. Graduada em Pedagogia
Habilitação em Licenciatura e Empresarial.
Email: semearhis@semearhis.com.br
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MÚSICA E ARTE

P O R C E L I S E M E L O (C E L E L Ê )

CLARINA, A NOVA PERSONAGEM
DA CELELÊ E AS APOSTILAS
EDUCATIVAS !

O

vitórias no Brasil e no exterior e, com a

ajuda de ótimas pessoas e amigos, hoje

tenho o programa de rádio “Arte e Inclulá, pessoal ! É com imensa

Nas aulas de música e musicoterapia,

são” e o de TV “Brincando com a Celelê”,

ciência e ganhei muita experiência e ricos

Vivo TV Fibra). Informações no site: www.

alegria que, em julho de

aprendi demais com as pessoas com defi-

na TV Aberta SP (Canal 9 NET Claro e 8

em vídeo da minha nova

presentes que não se compram.

celeleeamigos.com.br

(fantoche) na TV, e das Apostilas Educati-

lives, palestras... na TV e no rádio vários

no Youtube Celelê-Inclusão e músicas do

Clarina é uma jovem que sofre bulling e

zade, reabilitação, natureza, tecnologia, in-

e “Vida Tão Linda”, e no Spotify: “Olhos do

de datas importantes (Down, Autismo, Dia

Um grande beijo !

2021, farei o lançamento
personagem “Clarina”

vas “Igual a Você”, especiais da inclusão.

tem problemas de visão. Seu sonho é ser
bailarina e cantora ! É uma personagem

para todas as idades, pois tem metas e vai
em busca dos seus objetivos.

Celelê e sua turma irão ajudá-la a su-

Ao longo deste ano, apresentarei em

temas: como inclusão, respeito, amor, ami-

CD “Hits da Celelê” como: “Igual a Você”

cluindo a celebração com músicas e vídeos

Coração” etc. Veja nas plataformas digitais.

Internacional das Pessoas com Deficiência
e do Deficiente Visual etc).

As apostilas foram criadas para facili-

perar as dificuldades. Seus amigos têm

tar o aprendizado com atividades para ler,

Visual e juntos irão se unir pela inclusão

volumes diferentes para crianças, jovens

Síndrome de Down, Autismo e Deficiência
de todos !

Inspirei-me na minha juventude, quando

perdi meu pai, Flávio, e tive que enfrentar
desafios difíceis que, aos poucos, consegui
superar com muita luta.

16
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No canal de Musicoterapia há vídeos

completar, colorir, cantar, dançar. São 3
e adultos, que estarão disponíveis sob encomenda no site “Celele e Amigos” e no

WhatsApp: (11) 99962-2380, com o Apoio
Cultural: APAE Juquitiba.

Sinto-me feliz, pois graças a Deus tive

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 !

AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE

ATUAÇÃO FIRME NO
ESTADO DO PARÁ

N

ayara Barbalho que é advogada, teve contato com o autismo durante uma consulta de

rotina com a pediatra, que identificou sinais
precoces no desenvolvimento do seu filho

Pedro, hoje com 6 anos e diagnosticado com

autismo. A partir daí ela e marido, Raphael Maués, também
advogado, constataram a dificuldade em encontrar profissionais especializados na rede privada e imaginaram como

seria na rede púbica e começaram a levantar esses dados,
onde moram, no Estado do Pará.

Como o Pará é o segundo maior estado da Federação,

com realidades muitos distintas e municípios distantes, foi

formado um grupo de trabalho para se discutir políticas
públicas para o autismo, e foi criada a Política Estadual de
Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Es-

pectro Autista (PEPTEA) e, também, a Coordenação Estadual
de Políticas para o Autismo (CEPA), ligada à Secretaria de
Saúde, mas com viés intersetorial.

A Lei estadual Nº 9.061- 2020, assegura os direitos da

pessoa com autismo, cria o Sistema Estadual de Proteção
dos Direitos dos Autistas e instituiu a expedição de Carteira

de Identificação das Pessoas com Espectro do Autismo,
que servirá para mapear a maior demanda de pessoas com
autismo do estado do Pará.

Foi inaugurado o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do

Espectro Autista (NATEA) e implantado o Centro Integrado de
Inclusão e Reabilitação (CIIR), com 300 vagas. Além disso, foi

firmada uma parceria com o SEBRAE, visando a inserção de

jovens adultos no mercado de trabalho: o NATEA, que oferece
aos usuários, Análise do Comportamento Aplicada, Terapia de
Integração Sensorial, educação física adaptada e intervenções
e capacitações familiares, dentre outros serviços.

Está sendo inaugurado o Centro de Referência com foco

em ser um laboratório de estudo em Análise do Comporta-

mento Aplicada para os profissionais do estado, além de
outras intervenções baseadas em evidências científicas.

Nayara dá voz e garante os direitos da sociedade autista

no estado do Pará. “Não existia, até então, no Estado do

Pará, nenhum local de atendimento ao público baseado em

Congresso organizado pela CEPA e pela A & G eventos,
com apoio do Governo do Pará.

análise de comportamento aplicada e documentação espe-

cífica para o autista, e programas perenes, que pudessem

atender as demandas desse público de forma intersetorial”,
afirma Nayara.

Por fim, Nayara mostra que, quando o poder público

tem interesse, é possível disponibilizar serviços públicos de

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

qualidade para o autista.
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ARTIGO

POR GERALDO NUNES

COMPLEXO ESPORTIVO DO
IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP
ESTÁ À VENDA. QUEM VAI COMPRAR ?

I

birapuera Complex, a maior e mais moderna arena multiuso da América Latina.” A frase, que é quase um slogan,

dá início a um vídeo postado no YouTube pelo governo
paulista há algumas semanas, oferecendo o Complexo

Desportivo Constâncio Vaz Guimarães no Ibirapuera, em

São Paulo/SP, à iniciativa privada, os interessados em breve irão
participar de um leilão.

Inaugurado em 1957, o complexo reúne um ginásio de es-

portes, um conjunto de piscinas e um estádio multiesportivo. Os
novos proprietários, se quiserem, poderão construir um hotel
cinco estrelas com heliponto e até um shopping-center no terreno
onde estão as praças esportivas.

O projeto de concessão foi aprovado pela Assembleia Legis-

lativa de São Paulo em dezembro de 2020. A concessão dura 35

anos e o leilão será aberto com lance mínimo de R$ 220 milhões.
Por causa da preocupação de todos com a pandemia, o as-

sunto passou pelo crivo dos deputados estaduais meio desper-

cebido da população e tudo segue em banho maria pelo mesmo

motivo, o combate ao coronavírus. Mas é necessário que se
preste atenção, os esportes olímpicos e paralímpicos podem ser
prejudicados de forma irreversível, porque nada garante que os

novos proprietários tenham a obrigação de investir na formação
de novos atletas, como antes se fazia na administração pública.

Até passado recente, a direção do Complexo Desportivo

Constâncio Vaz Guimarães investia em projetos voltados às

pessoas com deficiência. Nós, por exemplo, partici-

pamos de um curso de natação para Pessoas com
Deficiência e de fato aprendemos a nadar nas piscinas

do Ibirapuera. Na ocasião, uma delas foi adaptada

para essas aulas que propiciaram recreação através
do esporte a muitas pessoas com deficiência, forta-

lecendo a musculatura, a capacidade aeróbica e a
nossa autoestima de um modo geral.

Formamos até um time de Pólo Aquático na época

e, por tudo isso, quem participou daquelas atividades
jamais se esquecerá, tamanha a felicidade propor-

cionada. Experiências deste tipo servem de exemplo

para mostrar que o esporte aproxima as pessoas,
independente da raça, cor, religião ou gênero.

Para aquela modalidade foi designada uma profes-

sora especializada no ensino da natação para pesso-

as com mobilidade reduzida. Junto com ela, vieram

assistentes, estagiários em educação física e até um

pessoal que nos ajudava a entrar e a sair da piscina.
No grupo havia cadeirantes e os que se locomoviam

com a ajuda de órteses, próteses, muletas ou mesmo
bengalas. Esses equipamentos não podem entrar na
água. Para isso, contávamos com o auxílio da equipe

de apoio para a entrada e saída da piscina, facilitando
sobremaneira o desempenho esportivo de todos.

Em benefício de todos, foi criado no Ibirapuera

um vestiário adaptado às nossas condições, sem

nenhum luxo, tudo muito simples, mas funcional.
Mesmo com poucas verbas, havia criatividade em
tudo aquilo que se fazia.

O curso transcorreu normalmente até que um novo
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de apoio. Funcionários de outras funções,

em casa uma nova chamada, que seria feita

mados deixavam por alguns minutos suas

Ocorre que essa ligação telefônica nunca

mas cheios de boa vontade, quando cha-

atividades para ajudar as pessoas com
deficiência a entrar e sair da piscina.

As aulas prosseguiram mais algum

quando os trabalhos fossem concluídos.
aconteceu e o grupo de PcD se dispersou
e nunca mais se reuniu.

Agora, com a anunciada privatização, to-

governo se estabeleceu. Ao assumir, o

tempo até que surgiu um novo problema.

das as esperanças foram por água abaixo.

ficou a diretoria do Complexo Constâncio

causa de um vazamento e para que fossem

quirirem o complexo desportivo e que farão

trabalho foi implantada. A professora es-

uma licitação que incluiu a uma reforma

teve seu contrato renovado e o mesmo

A direção do Ibirapuera suspendeu nos-

novo governador que não é o atual, modi-

A piscina aquecida passou a esfriar por

Vaz Guimarães e uma nova filosofia de

feitos os reparos, seria necessário abrir

pecializada em natação para as PcD não

também na piscina olímpica.

aconteceu com a equipe de apoio.

sas aulas e pediu para que aguardássemos

Ficamos na dependência daqueles que ad-

dele aquilo que quiserem. Com isso, não
apenas o esporte paralímpico, mas também
o esporte olímpico, correm sério risco de ve-

rem estagnados os sonhos de conquistas no

esporte. Quem mais sai perdendo é o Brasil.

Eram cargos comissionados, ou seja,

sem concurso público, podendo ser ex-

tintos em qualquer momento, e foi o que

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

aconteceu. Para a sorte do nosso grupo,
o curso prosseguiu mais algum tempo,

porque havia entre os funcionários públicos concursados uma professora treinada
pela antecessora. Essa profissional deu

conta do recado, assumiu muito bem o

APOIO:

REALIZAÇÃO:

comando das aulas, mesmo sem a equipe

TM

MULHER

POR MÁRCIA GORI

NO LIMITE DE NÓS MESMAS...

O

lá meninas !!! Hoje gostaria de con-

sem entender os seus próprios sentimentos e con-

sentimentos neste momento de isola-

confusão toda ?

versar com vocês sobre os nossos

mento social, como estamos nos sentindo fora do nosso dia a dia, algumas

sem poder ir trabalhar, ver gente e sentir o abraço e o
olhar social.

O isolamento social se torna necessário por ques-

tões de prevenção, o que está difícil mesmo é ver tantos

de nós da militância indo embora, virando estrelinha em

mente lidar com sentimentos desta mulher que também
está tentando passar por todo este turbilhão, e ainda

mais, com um risco maior de perder pessoas que as
auxiliam e talvez a própria vida.

Tenho comigo que neste momento precisamos ser

mais solidários, onde houver suspeita de violência,

lutas e divergências, quando será que nos veremos

mais à vista para auxiliar as pessoas neste momento.

novamente ?

cada um de nós deve fazer denúncia e nos colocar

A questão da violência doméstica é muito maior e

O que me preocupa, trazendo uma reflexão profunda

mais grave do que pensamos, porque ela existe desde

nesse isolamento ? Será que estamos sendo respeitadas ?

são social por pandemias, crises mundiais (guerras,

como será que estamos, nós mulheres com deficiência,
E como será que está a violência doméstica ?

Por que diante dessa loucura toda que estamos

vivendo, as pessoas à beira de um surto, sem dinhei-

ro, com medo com o que pode acontecer amanhã,
REVISTA REAÇÃO

Sabemos que muitas famílias, cuidadores, não estão

preparados para enfrentar tanta pressão e principal-

algum lugar, creio que isso dói muito mais.

Sinto saudades dos nossos encontros, das nossas
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fusões emocionais, como está essa mulher nesta

os primórdios dos tempos e cada vez que há uma presfome, calamidades), sabemos que é nesses momentos

que aqueles que tem sentimentos ruins, ficam piores, e
desperta muitas vezes um mal que chega a ferir a socie-

dade. Se analisarmos, não é culpa dessas pessoas, elas

são consequências de

também de outras pessoas que não conhe-

que muitas vezes está

gastante, doloroso e nos causa a sensação

toda estrutura familiar

doente e ninguém se
envolve para resolver,

porque nós somos assim, é mais fácil fechar

os olhos do que ter um
trabalho de auxiliar,
acolher e educar.

Estamos vivendo

ço, pois são queridas de alguém... É desde impotência, entretanto, estamos sendo

forçados a ter fé e acreditar em Deus (não
estou fazendo apologia religiosa, respeito
toda forma de pensamento e sentimento),

não tem como negar que existe uma força

maior, com planos arrojados e corajosos
para nossa evolução.

Dessa forma, volto a dizer que está em

tempos críticos e atí-

nossas mãos a justiça, o amor ao próximo

emoções

tiverem contato um algum tipo de violência

picos, com nossas
saltando

dos poros, vivendo
forçadamente

iso-

lados, sem contato
com pessoas. Só que
temos que entender

que o ser humano não

ou o acolhimento da dor do outro. Caso
ao seu próximo, seja solidário, interfira, denuncie, acolha a vítima, porque a pior dor

é você se sentir sozinho e ninguém para
te ajudar.

Até nosso próximo encontro !!!

Márcia Gori

é bacharel em DireitoUNORP, Presidentefundadora da Ong
“ESSAS MULHERES”,
Idealizadora da
Assessoria de
Direitos Humanos ADH Orientação e
Capacitação LTDA, Ex-presidente do Conselho Estadual
para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CEAPcD/SP
2007/2009, ex - apresentadora do Programa Diversidade
Atual no canal 30-RPTV, ex-Conselheira Estadual do
CEAPcD/SP 2009/2011, ex-Presidente do Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do Rio
Preto/SP 2009/2012. Idealizadora do I Simpósio sobre
Sexualidade da Pessoa com Deficiência do NIS – Núcleo de
Inclusão Social da UNORP, Seminário sobre Sexualidade
da Pessoa com Deficiência na REATECH 2010 a 2015,
co-realizadora do I Encontro Nacional de Políticas Públicas
para Mulheres com Deficiência em 2012, capacitadora e
palestrante sobre Sexualidade, Deficiência e Inclusão Social
da Pessoa com Deficiência, modelo fotográfico da Agência
Kica de Castro Fotografias.
E-mail: marcia_gori@yahoo.com.br

sabe ficar isolado, e

pior ainda, vivendo
consigo mesmo.

O seu entorno fica

raso, sem novas expe-

riências e convivendo
intimamente com suas
dores e mazelas. É muita dor para entender !

Quando tudo estava

“normal”, era mais fácil
conviver consigo mes-

mo, dava para disfarçar

as nossas dores. Mas
agora está tudo mui-

to escancarado, olhar
para dentro e praticar o
autoconhecimento não

é fácil, precisa de coragem, determinação, fé

em si mesmo e certeza
que vamos sobreviver a
todo esse furacão.

Quantas vezes já

acordei no meio da
noite com medo de

que isso nunca mais

vai acabar ? Medo de
abrir as redes sociais e
ver a notícia da morte
de pessoas queridas
minhas, assim como

REVISTA REAÇÃO
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P O N T O D E V I S TA

P O R S U E LY C A R V A L H O D E S Á YA N E Z

O QUE TE DÓI ?

E

stá doendo, dói às vezes, ainda dói...

Existem dores. As dores podem ser de
diversas formas. Dentre várias, existem

Terá participação no seu planejamento de plano de
atendimento ? Terá desenvolvimento satisfatório ?

Considerando que dores físicas costumam ser

dores físicas, dores emocionais com

avaliadas e medicadas com tratamentos a curto,

a dor, sabemos que muitas vezes interfere em um

é importante ser respeitado o tempo de cada pessoa

alguns desdobramentos. Seja qual for

processo de Reabilitação.

Como atender um paciente, cliente, usuário que

está com dor ou sensibilizado por alguma dor ? Fará
alguma atividade, terá concentração, terá aberturas

para descobrir seu potencial e sua independência ?

médio ou longo prazo, dependendo de cada situação,

para uma reabilitação, pois resultados não são imediatos. Mas, será que isso é respeitado ?

As dores emocionais podem ser visíveis ou “mas-

caradas” no início. Porém, podem ser traduzidas
com o tempo por expressões faciais, por mudanças
comportamentais e até mesmo por outras dores, só
que físicas.

A dor por uma perda de um membro do corpo ou

por uma área sensorial pode causar desconforto e
desencadear uma dor emocional. O lamento por uma

perda ou situação, seja qual for, é humano e totalmente natural. A maneira como lidamos com uma dor é

que trará possibilidades ou impossibilidades em um
processo de Reabilitação.

A dor emocional pode resultar em prejuízos, mas

também em descobertas.
Considerações

Uma dor, não raro, pode paralisar uma vida.

A dor pode trazer passividade, paralisação de

atividades, medo do futuro ou um super ape-

go ao passado. A dor pode comandar uma
vida inteira.
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“Eu fazia...” - “Eu tinha...” - “Eu ia...”

todos os envolvidos (profissional, grupo de

contínuos, sem mudanças, pode levar a um

dido), pudemos obter resultados positivos

Essas falas ditas (acima) com lamentos

ostracismo ou a uma busca de refazer, ter

novamente, ir novamente ... (e existem possibilidades para isso).

atendimento, família e o próprio rapaz atene também emocionantes. A gratificação da
Reabilitação não foi apenas pelo seu retorno

aos estudos, a buscar cursos, realizar tare-

fas em casa e investir em relacionamentos,

Caso 1

Já vimos casos em que a perda de um ente

querido paralisou a vida de uma jovem. Em

todo atendimento semanal ela revivia o dia

em que aconteceu essa perda (que já fazia

casar, ter filhos, mas pela volta do seu sorriso sincero no instante em que acreditou
no seu potencial de vida, o que fez toda a
diferença.

A dor pode comprometer humor, ativida-

10 anos). Com a partida de quem ela amava,

des e muitas outras situações. Não sendo

meses até que se permitiu re-significar essa

um processo de Reabilitação.

foi-se junto toda a sua força. Passaram-se
dor para focar em algo que valorizasse a re-

considerada nem tratada, pode comprometer

Re-significar cada dor colabora para vol-

lação perdida. Começou a realizar atividades

tarmos à vida de uma maneira diferente, mas

diária. Com a satisfação que começou a

lhores e com realizações.

expressivas, construtivas e atividades de vida
sentir nessas realizações, conseguiu enxergar

certamente com perspectivas maiores, me-

Existem várias atividades no setor de Re-

seus dons, talentos e uma forma de realizar

abilitação (Terapia Ocupacional) que auxiliam

o quanto poderia realizar coisas, mesmo que

tender e superá-las. Isso acontece por meio

outras atividades. Em pouco tempo descobriu

aquela perda ainda significasse muito. Porém,

não mais paralisada, nem deixando “a vida
me levar”, mas vivendo.

cada pessoa a entender as situações, se ende atividades específicas, terapêuticas.

Bom ressaltar que NUNCA, NUNCA deve-

mos subestimar ou desprezar qualquer dor de
quem atendemos. Alguns podem avaliar que

Caso 2

A dor da perda da visão era a menor,

perto de outras perdas de trabalho, estudo,
relacionamento, independência. “Acabou a
vida pra mim”... era a frase constantemente

a dor do outro é um exagero ou “frescura”,

porém... o limite de cada um é pessoal e a
dor mais doída é a que sentimos no momento
(“empatia” define).

Uma dor pode até se parecer com uma

dita após procurar inúmeras alternativas na

“pandemia”...

cerca de 2 anos. Esse foi (e é muitas vezes)

que possamos lidar e sermos cada dia mais

área médica e outras. Esse discurso durou
o período de elaboração de um “luto”. Cos-

tuma ser elencado na seqüência de choque,
negação, ira, busca de alternativas, isolamento, depressão, ..., paralisia ...até chegar
a iniciativa de procurar (ou ser levado) a

um serviço de Reabilitação, por si ou por

indicação de familiares ou amigos. Esse
rapaz levou quatro meses para entender
que não precisaria “aceitar” a situação que
vivia, mas utilizar-se de estratégias para

uma vida independente que tanto queria
(ele dizia que “aceitar” era atitude passiva e era como optar pelo sofrimento). A

desconstrução das impossibilidades para a
construção das possibilidades foi um processo repleto de “altos e baixos” .

Com

muito incentivo, dedicação e persistência de

Ela vem, retorna com va-

riantes, mas também gera anticorpos para
resistentes a ela. Não apensas resistentes,

mas imunes. Não significa sermos frios ou
inatingíveis, mas sermos equilibrados e não
controlados por ela.

Pode voltar a doer ? É uma probabilidade

menor. Mas, se assim acontecer, os caminhos
já temos...

“A alegria embeleza o rosto, mas a tris-

teza deixa a pessoa abatida” (Provérbios de
Salomão)

Suely Carvalho de Sá Yañez
é Terapeuta Ocupacional especializada
em Orientação e Mobilidade para pessoas
com deficiência visuaL e atua na
área de reabilitação e Consultoria.
suelydesa@hotmail.com
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CUIDADOS

POR LU FIGUEIREDO

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(SEXUAL)
tratos para a família e pessoas que repre-

do educador que a vítima pode encontrar

formalizarem a violência, matam animais

ser um ambiente de proteção para vítima.

sentam proteção, em alguns casos para
de estimação, quebram brinquedos e até

ças e adolescentes com deficiência, pois

grave ameaça.

e muitas vezes chegam até a adolescência,

Outro fator importante é que, em alguns

casos de abuso intrafamiliar, a mãe é conivente com o agressor, por envolver vínculo

A

Algumas ações podem ser importantes

até mesmo nunca ser descoberto.

para detectar o fenômeno da violência sexual intrafamiliar.

Reconhecer algumas sinalizações no

“intrafamiliar” e as sinalizações da vítima.

comportamento pode ajudar a descobrir o

como envolvidos no processo de abuso:

ração nos hábitos alimentares, mudanças

pais, irmãos, tios, avós, padrasto e ma-

drasta ou pessoas ligadas às vítimas por
laços de afinidade.

Por se tratar de algo praticado por pes-

soas tão próximas, nem sempre as vítimas

conseguem buscar ajuda, mas acabam
sinalizando através de alterações de comportamento.

O abusador age de formas diversas,

como pornografia, utilizando revistas, mú-

abuso. Enurese noturna, ansiedade, alte-

ção, choro, masturbação excessiva.

Nas marcas físicas podem ser encontra-

das feridas nas regiões genitais, assaduras,
fissuras anais, nos lábios (sexo oral), desconforto ao urinar e evacuar.

Sinais psiquiátricos: depressão, ansie-

pulsividade, imagem distorcida do corpo,

Estas sinalizações são pedidos silencio-

acontecer penetração anal ou vaginal. Nem

sos de socorro e é muito importante ser

por isso, é difícil a detecção.

pensamos em violência sexual intrafamiliar

agressor ameaça a vítima caso ela conte para alguém, e faz ameaças de maus
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comodo do abuso, mas encontram nas

alterações comportamentais a sua forma
de pedido de socorro.

Por isso, cabe um olhar e escuta a este

pedido de socorro, pois os estragos na

vida de uma vítima são extremamente prejudiciais e podem até levar à morte.

No caso de Violência Sexual Intrafami-

que este tipo de abuso acontece somente

agressividade, medo, dificuldade de aten-

sinais de uso de bebidas.

É um tipo de relação de poder, onde o

nitais e não conseguem verbalizar o in-

mostram arredias a determinadas pessoas,

vem toques nas áreas genitais, mama ou

sempre o abuso deixa marcas visíveis e,

sofrer toques abusivos, manipulações ge-

liar é muito importante que haja desmisti-

gas compridas, manias de isolamento, se

dade, dissociação, ideação suicida, com-

ânus, masturbação, sexo oral, mas pode

especiais, como: troca de fraldas, banhos,

como: roupas largas, cores escuras, man-

sicas, vídeos, exibicionismo, exploração

sexual, mas existem formas que envol-

Muitas vezes a criança com algum tipo

precisam de ajuda na mobilidade, podem

Todo este ciclo de violência pode durar

lidades de violência, pois

A Violência Sexual Intrafamiliar tem

gura violência psicológica.

a vítima a negação.

um longo tempo para ser desvendado, ou

chamamos a atenção para a modalidade

guardando o segredo que em si já confi-

de deficiência que precisa de cuidados

Violência Sexual tem um

muito forte. Neste texto

são bastante vulneráveis à violência sexual

de relacionamento da própria mãe (pai,
padastro, namorado), inclusive induzindo

envolve conteúdo moral

Temos um olhar especial para a crian-

mesmo mostram fotos e vídeos de pesso-

as sendo agredidas, esses são fatores de

destaque entre as moda-

o seu porto seguro, pois a escola passa

olhado, escutado e interpretado. Quando
a escola é um local que pode ter muita
influência no processo de descoberta da

vítima, pois é através do olhar e escuta

ficação de classe social, onde se imagina

em comunidades de baixa renda, cortiços

e assentamentos, mas acontece em lugares onde quem precisa ser a proteção

assume o papel do criminoso. A vítima está
em qualquer lugar onde o abusador tiver
oportunidade de agir.

LuQuinha Figueiredo
é Bióloga Especialista
em Métodos de
Enftrentamento de
Violência Doméstica
contra Crianças e
Adolescentes com
Atenção às Vítimas
de Abuso Sexual. Especialização em
Neuropsicopedagogia e Educação
Especial e Inclusiva.

MODA E BELEZA

POR KICA DE CASTRO

EDUCAR PARA
REVOLUCIONAR !

A

moda faz parte da história

do mundo desde o século
XV, início do renascimento

europeu. Já a roupa surgiu
bem antes, no período Pale-

“Se for para

olítico, usando recursos naturais, através da

ser julgada pelas

manipulação de caules e plantas. O homem

roupas que

do tempo da “Pedra Lascada” inventou uma

uso, a definição

das mais fantásticas descobertas da huma-

é mulher

nidade. Vejam só: a roupa foi criada com um

empoderada.”

tema atual, ecossistema !!!  

Deborah

Muito além de ser apenas indumentária

Fontenele -

humana, a roupa faz parte do conceito da

Modelo com

moda que abrange muito mais que vestu-

paraplegia de

ário. É definida como um conjunto de opi-

Goiânia/GO

niões, gostos, tecidos, cores, assim como
modos de agir, viver e sentir coletivos.

A moda é um assunto mundial, passou

a criar sua própria linguagem, mudando

comportamentos e alterando a mais básica
expressão de uma sociedade.

Não é por acaso que esse tema ganhou

espaço no meio acadêmico e virou estudo

de pesquisa e transformador na ciência humana. Sua classificação é considerada arte
e também ciência.

Com a chegada dos anos 40 e as gran-

des atrizes de Hollywood, a moda dita o que

é padrão de beleza corporal, e vai mudando
as características físicas até estacionar nos

anos 90, quando surge a cruel ditadura que
o corpo, para ser belo, precisa ter apenas
uma característica física e ter exata altura
e demais medidas.

Desde então, entrar no conceito de be-

leza é uma luta diária para valorizar a pluralidade dos corpos.

Em tempos atuais, a moda precisa pas-

sar por um novo processo de reeducação

mas aí é uma questão de gosto, onde cada

indivíduo tem o seu. Devemos respeitar,
mas rotular jamais.

revolucionar, desde 2019. Nesse momento

lugar da diversidade podemos falar plura-

determinar um padrão corporal. Podemos

com a proposta de um novo vocabulário
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São pontos simples para exercitar a re-

flexão. Ao invés de usar a palavra inclusão,

cenário de educar para poder integrar e

sim ter um tipo físico da nossa preferência,

lidade e moda.

O coletivo RElab Criativo, vem para esse

para continuar a sua evolução. Com tantas

belezas físicas existentes, não tem como

sal, sustentabilidade, resgate da ancestra-

nos temas: acessibilidade, design univer-

passou-se a usar a palavra interação. No

lidade - fato de existir em grandes quantidades, de não ser único.

“A minha moda é de acordo com o meu gosto pessoal e não por

imposição do mercado de consumo.”

Anny Souza - Modelo com tetraplegia de Salvador/BA

“Eu gosto da definição

de que corpo bonito é
aquele que tem gente
feliz dentro.”

Mariozane Machado

Silva - Lutadora de boxe
com amputação de
membro inferior.

“A moda precisa ser democrática e promover a interação.”
Sandra Ribeiro - Relações Públicas - Poliomielite

Mudar o termo de Moda Inclusiva para

Moda Plural, faz todo sentido.

Parando para avaliar, são atitudes simples

que transformam o mundo. Hoje é impossí-

vel falar que pessoas com deficiência é um
segmento formado por minorias, afinal, 46
milhões de pessoas com deficiência no Brasil
são capazes de escrever qualquer história.

Kica de Castro
é publicitária e fotógrafa. Tem uma
agência de modelos exclusiva para
profissionais com deficiência, desde
2007. Apresentadora do programa Viver
Eficiente e consultora colaboradora do
coletivo RELab Criativo.
E-mail: vivereficiente@gmail.com
Instagram: @vivereficiente
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ARTE

DUETO CHEGA NO CENÁRIO
MUSICAL COM A PROMESSA
DE DAR UM NOVO TOM DE
MODERNIDADE NA MPB
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U

m cantinho, um violão, este amor,

escrita por Antônio Carlos Jobim, em 1959, que apa-

delicadeza e muita musicalidade que

de”, de João Gilberto. Uma lírica em inglês foi mais

uma canção”. É com este clima de

o dueto mineiro DUE Lounge Music,
formado pela colunista desta revista,

receu pela primeira vez no álbum “Chega de Saudatarde escrita por Gene Lees.

O título em português refere-se ao morro do Cor-

lançou seu primeiro single, no dia 26 de março, com

covado, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conhecido

redes sociais do dueto, com uma releitura de “Cor-

tátua de 38 metros de altura do Cristo Redentor .

videoclipe oficial em todas as plataformas digitais e
covado”, um verdadeiro clássico da música popular

mundialmente por ser um ponto turístico com a esAndy Williams gravou a canção com a letra em

brasileira.

inglês, alcançando a 92ª posição na Billboard Hot

bim, recebeu arranjos inusitados do produtor musical

Tracks em 1965.

A letra da música Corcovado, autoria de Tom Jo-

Fabinho Gonçalves, baseado na leveza e influência da

100 e a 18ª colocação no Hot Adult Contemporay
No ano de 2000, a canção misturando as versões

Bossa Nova de Adriana Buzelin, com o bem dosado

em inglês e língua portuguesa brasileira, foi tema de

da música brasileira.

Rede Globo de televisão.

Rock Blues de Rodrigo Vilaça, uma forma moderna
A escolha da música se deu no intuito de resgatar

abertura da novela “Laços de Família”, exibida pela
Em 2021 a música ressurge lindamente em um vi-

o melhor da Bossa Nova com uma nova roupagem,

deoclipe elegante e muito estiloso, gravado no estúdio

jazz e do blues, sem perder as características do estilo

Music contou com participações muito especiais,

que tem como inspirações, vertentes marcantes do
peculiar da bossa nova.

Dos integrantes do DUE Lounge Music
Para Rodrigo Vilaça, guitarrista do dueto, a escolha

Minério de Ferro da banda Jota Quest, o DUE Lounge
como Márcio Buzelin nos sintetizadores, Bruno Velozo
no baixo acústico, Christiano Caldas nos Wurlitzer e

Hammond, Léo Pires na bateria e Fabinho Gonçalves
nos violões.

Após o lançamento deste primeiro single, o DUE

de como soaria a guitarra em uma versão de Corco-

Lounge Music promete trazer uma série de músicas

do que usualmente é feito em outras versões. Uma

quanto releituras de clássicos brasileiros.

vado, partiu da ideia de fazer algo mais “agressivo”

guitarra com sonoridade encorpada, remetendo ao
blues com linhas bem melódicas e distorções limpas o
bastante para somar com a grandiosidade dos outros
instrumentos e vocais.

Já a vocalista Adriana Buzelin, desejou iniciar o

EP com um de seus compositores preferidos. Vinda
de família de músicos, neta de maestro e sobrinha de

cantora lírica, músicas clássicas e brasileiras sem-

pre foram escutadas desde sua infância. A proposta
era encaixar Corcovado no jazz, estilo preferido da
cantora.

O lançamento do DUE Lounge Music gerou uma

repercussão positiva nas redes sociais.

que irão compor um EP com 9 músicas autorais,

DUE Lounge Music

Para conferir o videoclipe oficial de lan-

çamento, basta ir no link no Youtube:
www.youtube.com/channel/UCNvbpC1hE48J3Wh6PvXSPaw

Escute também em todas as plataformas di-

gitais de músicas.
Redes Sociais

Instagram: due_loungemusic
Facebook: dueloungemusc

A origem da música

Twitter: dueloungemusic

“Corcovado”, conhecida em inglês como “Quiet

www.youtube.com/c/VidasemCenas

www.youtube.com/c/DUELoungeMusic

Nights of Quiet Stars”, é uma canção da Bossa Nova
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TERCEIRO SETOR

POR RICARDO BERAGUAS

RECURSO PÚBLICO E A SUA LIBERDADE
DOAÇÕES, ISENÇÕES E CONVÊNIO PÚBLICO

H

á uma grande atração em conquistar isen-

A legislação brasileira que trata do assunto está per-

ções de impostos, direitos de receber do-

meada no CTN – Código Tributário Nacional, Código Civil,

público para os projetos sociais (convê-

pecífica de cada organização, tal como o MROSC 13.019/14

ações, bem como receber financiamento

nios). O que nem sempre se percebe é que

a partir do momento em que algum destes itens ocorre,

Regulamento do Imposto de Renda, além da legislação ese a Lei do CEBAS 12.101/19;

Para a contabilidade, além do emaranhado legal acima

não poderemos mais tratar nossa organização de modo

descrito, há ainda as Normas Brasileiras de Contabilidade

que deva ser tratada.

contabilizar tudo o que acontece em uma associação ou

particular, mas sim do modo que o setor público determina
A cada dia cresce mais o número de entidades sem fins

lucrativos, aumentando a participação no bolo de recursos

de doações e convênios públicos onde já ultrapassou a

marca de 850.000 entidades no país e, deste modo o

e, especificamente a norma ITG 2002 que rege a forma de
fundação, por conter especificações para segregações,

voluntariado, renúncias fiscais e gratuidades, sempre por
regime de competência.

setor público vem criando e aperfeiçoando a cada dia, os

sistemas de controle, regras e mais regras no intuito de
separar as boas das más ações.

Com a evolução dos sistemas eletrônicos, as organiza-

ções já não conseguem mais depender do caderninho de
anotações de receitas e despesas, passando a dar lugar

aos registros financeiros em softwares, suas obrigações
fiscais e acessórias bem como as normas de contabilidade

tornaram-se mais específicas e direcionadas às ações que
são próprias do terceiro setor e, vem recebendo cada vez
mais atenção do fisco.

A capacitação da equipe de contabilidade que vai gerir

os registros da sua organização é fundamental para a
tranqüilidade e longevidade do projeto social.

A responsabilidade dos dirigentes das associações sem

fins lucrativos cresce na medida em que aumentam sua

participação em projetos públicos, que ficarão expostos

“O LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL É FUNDAMENTAL E É A GARANTIA
DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS (ART.14 DO CTN) E NÃO
DEVE SER CONFUNDIDO COM AS OBRIGAÇÕES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL. O LIVRO DEVERÁ SER GERADO EM PDF E SUA
AUTENTICAÇÃO SE DARÁ COM O PROTOCOLO DE ENTREGA DA
ECD OU ECF (DECRETO 9.555/18). O LIVRO DEVERÁ CONTER AS
5 (CINCO) DEMONSTRAÇÕES OBRIGATÓRIAS E SER GUARDADO
NA ASSOCIAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO”.

Desta forma é muito importante a participação dos diri-

gentes da associação com a equipe contábil para acompanhamento dos acontecimentos evitando assim perdas com

a interrupção dos projetos, bloqueio de bens, de contas
bancárias, entre outros, tanto da associação como dos
dirigentes que podem ser acionados, até criminalmente.

Por último e não menos importante está a publicidade

até que seja concluída a avaliação das prestações de

das informações, sendo exigido pelos Tribunais de Contas

anos para terminar.

as 5 (cinco) Demonstrações contábeis anuais, o relatório

contas pelo Tribunal de Contas, o que pode levar até 10

que as associações publiquem em seus sites de internet,

de atividades, e as certidões negativas de débitos, além do
Estatuto Social e Atas de diretoria e prestação de contas.

“HÁ UM GRAVE ENGANO DAS ASSOCIAÇÕES EM IMAGINAR
QUE TENDO PASSADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS POR UMA
SECRETARIA DE GOVERNO, ELA ESTEJA LIVRE. NÃO! HÁ AINDA
QUE PASSAR PELO CRIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE
PODERÁ OU NÃO LIBERAR SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS”.

Além das sanções que a associação pode sofrer em

caso de erro, falha ou imperícia nas prestações de contas
ou ainda nos registros contábeis, também os bens dos
dirigentes podem ficar indisponíveis.
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Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da A2 Office –
escritório de contabilidade especializado em
entidades do terceiro setor, e presidente do
Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.com.br
Site www.a2office.com.br
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“NESSE NOVO NORMAL A
PLURALIDADE ESTÁ NAS
RUAS RECRIANDO MODA”.
KICA DE CASTRO - RELAB CRIATIVO

Lilian Marassato - nanismo
Atriz
Thiago Mayworm
Estilista
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CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE LIMPO
POR GISELE REGINA DE AZEVEDO
O cateterismo vesical intermitente limpo
(CVIL) é uma técnica utilizada para esvaziar
a bexiga ou um reservatório urinário criado
através de cirurgia, introduzindo um cateter
(sonda) pela uretra até chegar na bexiga,
ou de um estoma continente (por exemplo,
Mitrofanoff).
Este é o tratamento de primeira escolha
em pacientes com Disfunção Neurogênica
do Trato Urinário Inferior (DNTUI), conhecida
como bexiga neurogênica.
O esvaziamento total da bexiga reduz a
pressão dentro dela e melhora a circulação
sanguínea na sua parede, tornando-a mais
resistente às bactérias que causam doenças.
A melhora no esvaziamento da bexiga
também reduz as infecções urinárias de repetição, evitando complicações da DNTUI,
ajudando a pessoa a manter-se seca e melhorando a qualidade de vida.
O CVIL também ajuda a preservar a função do trato urinário superior (ureteres e rins),
reduzindo o risco de refluxo vésico-ureteral,
que é o retorno perigoso da urina para os
rins, pelos ureteres.
Mas, afinal, quais pessoas precisam
fazer o CVIL?
Todas aquelas que não urinam ou quando
urinam, não esvaziam completamente a bexiga, por problemas neurológicos ou outros.
Sabe-se hoje que a quantidade de resíduo de
urina (resto que sobra quando não esvazia direito) não é um número tão importante, e que
pequenos volumes já podem causar grandes
danos e infecções urinárias complicadas.
O CVIL foi descrito em 1972, por um
grupo liderado pelo médico americano Jack
Lapides, e deve ser feito com cateter uretral
(sonda) de uso único, no menor diâmetro
possível, realizando-se a limpeza prévia das
mãos e dos genitais.
A técnica é simples, com a introdução
do catéter uretral descartável, de uso único
lubrificado com gel aquoso, para a retirada
da urina residual.

Atualmente, temos disponíveis cateteres
com revestimento hidrofílico (diversas marcas no mercado nacional), que possuem uma
camada externa de polímero com alta afinidade pela água e que formam uma superfície
deslizante, facilitando sua entrada na uretra,
sendo prontos para o uso, e que diminuem
o risco de infecções urinárias.
Temos também cateteres de PVC, pré-lubrificados com solução de glicerina e
água, revestidos por um filme de polietileno
flexível, que também permitem a técnica sem
toque e que podem vir acoplados a uma
bolsa coletora.
Os cateteres pré-lubrificados facilitam a
técnica de cateterismo intermitente e reduzem as complicações associadas ao procedimento.
Após a retirada da sonda de demora e
início do CIL, é muito comum o aparecimento de infecção urinária sintomática (febre,
urina turva e com mal cheiro, dor, retenção,
aumento das perdas urinárias, aumento dos
espasmos, entre outros) causada pelas bactérias já presentes na bexiga e, neste caso,
o médico deve ser procurado. No entanto,
o cateterismo intermitente não deve ser interrompido e sim, deve-se aumentar a sua
frequência, bem como o volume de água
ingerido, a fim de facilitar a limpeza da bexiga
e a expulsão das bactérias.
As recomendações mais importantes são:
· O autocateterismo deve ser estimulado
de acordo com as limitações psíquicas e
físicas do paciente. Caso seja necessária a
realização do procedimento por um cuidador/familiar, este deve ser adequadamente
envolvido no processo, entendendo a importância do procedimento.
· O número de cateterismos indicado por
dia e o calibre do cateter devem ser individualizados, podendo variar de 04 FR/CH a
08 FR/CH em crianças e 08 FR/CH a 12 FR/
CH em adultos. Numerações maiores têm
indicações específicas como, necessidade

de dilatação uretral, presença de coágulos,
cálculos ou rolhas de muco. Em geral, são
indicados 4 a 6 cateterismos por dia. Um
número maior de cateterismos pode não diminuir a urina residual, resultando em maior
risco de trauma uretral.
· O volume de urina drenado a cada cateterismo deve ser menor do que 400 ml,
lembrando que o parâmetro de volume de
urina drenado no CVIL é genérico e devem
ser considerados os sintomas, o diário vesical do paciente e o resultado do Estudo
Urodinâmico, se houver.
· A frequência para realização do cateterismo pode variar de acordo com a ingestão de líquidos em 24 horas, a capacidade
vesical e os parâmetros obtidos no Estudo
Urodinâmico.
· Deve-se evitar a distensão da bexiga,
causada por grande volume de urina, para
preservar a função dos músculos e prevenir
infecções urinárias.
· A lavagem das mãos deve ser realizada com água e sabonete em água corrente,
se possível, observando palmas das mãos,
costas, entre os dedos, pontas dos dedos,
unhas (curtas e limpas) e punhos. A seguir,
secar e usar o álcool gel.
· O paciente pode adotar diferentes posições para realizar o cateterismo (sentado,
de lado ou em pé), dependendo das suas
limitações físicas e do local onde é realizado
o procedimento.
· As mulheres, inicialmente necessitam
usar espelho para uma melhor visualização
da uretra, e logo conseguirão localizar o meato uretral através do toque, com treino.
· Para acessar a uretra com mais facilidade e sem o uso de espelho, algumas mulheres preferem ocluir a vagina com o dedo
indicador e abrir os pequenos lábios com
os dedos médio e polegar da mesma mão,
enquanto introduzem o cateter com a mão
oposta. Com isto, mesmo que não visualizem
o períneo, não há risco de introdução do
cateter em nenhum outro orifício.

** Este texto é de responsabilidade exclusiva de seu autor, e não expressa necessariamente, a opinião do SISTEMA REAÇÃO – Revista e TV Reação.
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· Para as mulheres com espasticidade
de membros inferiores, a transferência da
cadeira de rodas para um vaso sanitário pode
favorecer o procedimento. Para as mulheres
com paraplegia flácida, o posicionamento de
um dos membros no braço da cadeira facilita
o procedimento.
· A limpeza do períneo pode ser realizada
com água e sabonete. Também pode ser
utilizado lenço umedecido considerando a
ausência de álcool em sua composição. A
direção uretra ânus deve ser respeitada, evitando a contaminação do meato uretral por
microrganismos do ânus e vagina.
· A lubrificação do cateter é obrigatória,
independente da presença ou não de sensibilidade uretral. O objetivo da lubrificação
é prevenir lesões uretrais ocasionadas pelo
atrito do cateter na uretra. Caso o cateter
utilizado seja pré- lubrificado ou com revestimento hidrofílico uma lubrificação “extra”
não é necessária, visto que os mesmos estão
prontos para o uso. Caso o cateter utilizado
seja o convencional (PVC, silicone), deve-se utilizar um lubrificante a base de água,
sem a necessidade de anestésico em sua
composição.
· Para controle das perdas urinárias pode-se utilizar absorventes (masculino ou feminino) e o cateter urinário externo masculino,
lembrando que estes não influenciam e não
substituem o cateterismo intermitente limpo. É sempre fundamental investigar estas
perdas!
Existem muitos folhetos e manuais informativos impressos e vídeos educativos, que
podem auxiliar na compreensão da técnica.

· Gisele Regina de
Azevedo tem 58 anos, é
Enfermeira Estomaterapeuta e Profa. Assistente

NEUROCIÊNCIA,
APRENDIZAGEM E INCLUSÃO
A fim de iniciar esta reflexão é fundamental elucidar que o cérebro
humano é um sistema aberto e plástico e, nesse âmbito, constata-se a relevância da presença dos estudos da neurociência na prática
escolar da aprendizagem inclusiva e humanizadora. A Neurociência é
uma ciência que tem como objetivo estudar os apectos anatômicos,
funcionais, neuroquímicos e comportamentais que permeiam o sistema nervoso, em suas propriedades sensórias, motoras, emocionais e
sociais do sujeito aprendente.
Os estudos neurocientíficos revelam que a aprendizagem acontece,
com particularidades, durante toda a vida da pessoa e o aprender
rompe com a ideia passiva de assimilação de conteúdos. A ação ativa
do aprender necessita de uma complexa rede de operações neurofisiológicas e neuropsicológicas que ainda interagem com o meio ambiente.
A partir de então, entende-se que o ato de aprender é uma modificabilidade de comportamento que envolve a mente e o cérebro, e para
tanto, entende-se que a neurociência é fundamenta como a ciência dos
estudos dos processos vitais do sistema nervoso, e a educação como
ciência do ensino e da aprendizagem, assim, as duas relacionam-se
por proximidade devido à importância que o cérebro tem no processo
de aprendizagem do indivíduo.
Estudos neurocientíficos comprovam que a plasticidade cerebral tem
grande relevância para as conquistas: cognitiva, motora e emocional,
diante das imensas possibilidades de informações que pemeiam o
cérebro humano. O funcionamento cerebral é moldado tanto ao longo
da história da espécie como no desenvolvimento individual, isto é, a
estrutura e o funcionamento do cérebro não são inatos, fixos e imutáveis, mas passam por mudanças no decorrer do desenvolvimento do
indivíduo devido à interação do ser humano com o meio físico e social.
Diante disto, o desafio para a educação inclusiva e humanizadora
não está em apenas saber como ensinar ou como avaliar o que foi
ensinado, mas sim, apresentar e mediar a construção do conhecimento
de maneira que o cérebro aprenda melhor e de forma significativa,
contribuindo no que diz respeito ao reconhecimento do indivíduo como
ser único, pensante, atuante, que aprende de uma maneira única e
especial. Para tanto, metodologias e abordagens de ensino devem ser
fundamentadas na neurociência para otimizar uma prática pedagógica
de qualidade, includente e afetiva.

da Faculdade de Ciências
Médicas da PUC/SP. Tem
expertise no cuidado de
pessoas com disfunções miccionais e evacuatórias, área onde atua há 25 anos. Tem um perfil ativo
no Instagram, o @giseleazevedo onde ensina tudo
sobre Saúde Pélvica, de forma simples e divertida.
Foi Vice-presidente da Associação Brasileira de
Estomaterapia-SOBEST (2015-2017) e atualmente
é Associada da entidade.

*Marta Relvas é especialista em Neurociência em Educação Especial e
Inclusiva. Bióloga. Dr.h.c em Educação, Psicopedagoga. Membro na Categoria de Professora Pesquisadora da Sociedade Brasileira de Neurociências
e Comportamento (SBNeC). Entre os livros lançados estão “Neurociência e
transtornos de aprendizagem” e, com Adalberto Henrique, do livro “Atividades
para estimulação cognitiva”, publicados pela Wak Editora
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EDUCAÇÃO E INCLUSÃO: AS PRINCIPAIS
SÍNDROMES, TRANSTORNOS E DISTÚRBIOS
QUE AFETAM A APRENDIZAGEM
POR BIANCA ACAMPORA
Você sabe o que fazer com aquele aluno
que não consegue assimilar o conteúdo?
Com o extremamente agitado? O disperso?
Antes de mais nada, é preciso evitar o prejulgamento. Rotulá-los como bagunceiros,
indisciplinados ou desinteressados pode ser
um erro muito grave cometido pela falta de
preparo em reconhecer as diversas deficiências, síndromes, transtornos e distúrbios
presentes em sala de aula. O esclarecimento
é o primeiro passo para evitar enganos e
permitir que todos recebam a atenção necessária para o desenvolvimento de suas
potencialidades.
Atualmente com as leis de inclusão as
escolas necessitam acolher os alunos com
deficiências, distúrbios, transtornos e desordens de aprendizagem. Muitas escolas,
na tentativa de cumprir os objetivos legais
da inclusão, abrem as portas aos alunos
com necessidades especiais e os colocam
em salas de aula regulares como prescreve a legislação. No entanto, as dificuldades
apresentadas pelos alunos no processo de
aprender estão relacionadas em grande parte
à inadequação da estrutura educacional às
dificuldades do aluno, isto é, não são elas
que inibem a aprendizagem, mas a ausência
de condições para isso, pois são o respeito à
diversidade e a consideração das diferenças
os fatores essenciais para diminuir dificuldades de aprendizagem e as desvantagens na
aprendizagem do aluno. Preparar a escola é
preparar todos os envolvidos no processo,
aí ressaltados, de maneira fundamental, professores, alunos e família.
O que pode ser considerada “necessidade
educacional especial”? O termo surgiu com
a Declaração de Salamanca (1994) cunhado para estabelecer diretrizes em busca da
igualdade de oportunidades de escolarização
para todas as pessoas com necessidades
educacionais especiais, retirando do cenário escolar qualquer tipo de discriminação,
por questões de etnia, raça, idade, religião,
cultura ou deficiência de qualquer natureza.
Os transtornos estão diretamente associados a fatores orgânicos, ou seja, o
sucesso da aprendizagem fundamenta-se,

primordialmente, na integridade anatômica
e de funcionamento dos órgãos que estão
diretamente comprometidos com a manipulação das relações exteriores, assim como
os dispositivos que legitimam a coordenação do sistema nervoso central. É necessário, portanto, que haja uma investigação
neurológica sempre que a aprendizagem se
veja prejudicada, em qualquer indivíduo, de
forma recorrente. Além disso, um histórico de perdas acadêmicas não deve passar
despercebido para os pais e muito menos
para os professores que acompanham, de
forma mais efetiva, o desempenho cognitivo
dos alunos em salas de aula. O aluno que
apresenta um comportamento de inquietação, dispersão ou descumprimento de tarefas não deve receber o estigma imediato de
aluno desinteressado, descompromissado
ou outro que rotule suas ações. Tais atitudes
podem se revelar sintomas de um transtorno
de aprendizagem.
Principais transtornos:
TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade
Este transtorno comportamental é considerado o de maior incidência na infância e
na adolescência. Pesquisas evidenciam que
o TDAH está presente em cerca de 5% da
população em idade escolar. Trata-se de uma
síndrome clínica caracterizada basicamente
pela tríade sintomatológica: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os comportamentos característicos incluem dificuldades
de concentrar a atenção em um único foco,
com atitudes comumente chamadas de desatenção, parecendo uma constante “viagem
a outro mundo”. Há grandes dificuldades de
organização e perdas frequentes de chaves,
material escolar, brinquedos. A criança pode
se apresentar inquieta, não conseguindo
permanecer sentada durante muito tempo,
fala excessivamente e, muito raramente,
brinca silenciosamente. Os pacientes com
esse diagnóstico podem apresentar perdas
acadêmicas e sociais e, sem o tratamento,
o quadro pode evoluir para problemas mais
graves, tendo em vista a diminuição de sua

autoestima ocasionada pelos frequentes
fracassos.
Estudos demonstram que o cérebro de
crianças com esse transtorno funciona diferentemente dos das crianças consideradas
“normais”, pois apresentam um desequilíbrio
de substâncias químicas que ajudam o cérebro a regular o comportamento.
As causas parecem ser multifatoriais, mas
o fator mais importante é a herança genética.
Medicações, nestes casos, são necessárias
para que se haja a ampliação dessas substâncias químicas, otimizando o aporte dos
neuro-transmissores e facilitando o controle
da atenção.
O TDAH pode ser dividido em 3 tipos:
Desatento: Crianças desorganizadas, esquecidas, facilmente distraídas, cometem
erros por descuido.
Hiperativo/impulsivo: Crianças mais
agressivas, com maiores taxas de rejeição
pelos colegas, agitadas, inquietas e impulsivas.
Combinado: Corresponde ao perfil mais
prevalente de pacientes com TDAH. Nestes
pacientes, predominam, pelo menos, seis
sintomas de cada um especificado acima.
Os pacientes apresentam maior prejuízo no
funcionamento global e possuem grandes
perdas acadêmicas e sociais, devendo ser
encaminhadas para os serviços de neuropsiquiatria da infância e da adolescência.
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são distúrbios nas interações
sociais recíprocas, com padrões de comunicação estereotipados e repetitivos e estreitamento nos interesses e nas atividades.
Geralmente se manifestam nos primeiros cinco anos de vida. São cinco os transtornos
caracterizados por atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas, incluindo
socialização e comunicação:
1 - Autismo : é uma desordem global
do desenvolvimento. É uma alteração que
afeta a capacidade da pessoa comunicar,
estabelecer relacionamentos e responder
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apropriadamente ao ambiente - segundo as normas que regulam
estas respostas.
Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência
e fala intactas, outras apresentam importantes retardos no desenvolvimento da linguagem. Alguns parecem fechados e distantes,
outros presos a comportamentos restritos e rígidos padrões de
comportamento. Os diversos modos de manifestação do autismo
também são designados de Espectro Autista, indicando uma gama
de possibilidades dos sintomas do autismo.
2- Síndrome de Asperger é uma síndrome do espectro autista,
diferenciando-se do autismo clássico por não comportar nenhum
atraso ou retardo global no desenvolvimento cognitivo ou da linguagem do indivíduo. É mais comum no sexo masculino. Quando
adultos, muitos podem viver de forma comum, como qualquer
outra pessoa que não possui a síndrome. Sintomas: dificuldade
de interação social, falta de empatia, interpretação muito literal da
linguagem, dificuldade com mudanças, perseveração em comportamentos estereotipados. No entanto, isso pode ser conciliado com
desenvolvimento cognitivo normal ou alto.
3 - Síndrome de Rett é uma anomalia genética, no gene mecp2
que causa desordens de ordem neurológica, acometendo quase que exclusivamente crianças do sexo feminino. Compromete
progressivamente as funções motoras, intelectual assim como os
distúrbios de comportamento e dependência. Aos poucos deixa de
manipular objetos, surgem movimentos estereotipados das mãos
(contorções, aperto, bater de palmas, levar as mãos à boca, lavar as
mãos e esfregá-las) surgindo após, a perda das habilidades manuais.
4 - Transtorno Desintegrativo da Infância é um tipo de Transtorno
invasivo do desenvolvimento (PDD, na sigla em inglês) geralmente
diagnosticado pela primeira vez na infância ou adolescência. O Desenvolvimento é aparentemente normal durante pelo menos os 2
primeiros anos de vida. Depois há perda das habilidades já adquiridas
(antes dos 10 anos) em pelo menos duas das seguintes áreas: linguagem expressiva ou receptiva; habilidades sociais ou comportamento
adaptativo; controle esfincteriano; jogos; habilidades motoras.
5 - Transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação: Alguém pode ser classificado como portador de TID-SOE
se preencher critérios no domínio social e mais um dos dois outros
domínios (comunicação ou comportamento). Além disso, é possível
considerar a condição mesmo se a pessoa possuir menos do que
seis sintomas no total (o mínimo requerido para o diagnóstico do
autismo), ou idade de início maior do que 36 meses.
Principais Deficiências e Síndromes encontradas na escola:
Deficiência intelectual
O funcionamento intelectual inferior à média (QI), que se manifesta antes dos 18 anos. Está associada a limitações adaptativas em
pelo menos duas áreas de habilidades (comunicação, autocuidado,
vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de recursos da
comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho).
O diagnóstico do que acarreta a deficiência intelectual é muito difícil,
englobando fatores genéticos e ambientais. Além disso, as causas
são inúmeras e complexas, envolvendo fatores pré, peri e pós-natais.
Entre elas, a mais comum na escola é a síndrome de Down.
Síndrome de Down
Há uma alteração genética caracterizada pela presença de um
terceiro cromossomo de número 21. A causa da alteração ainda é
desconhecida, mas existe um fator de risco já identificado. Além
do déficit cognitivo, são sintomas as dificuldades de comunicação e
a hipotonia (redução do tônus muscular). Quem tem a síndrome de
Down também pode sofrer com problemas na coluna, na tireoide,

nos olhos e no aparelho digestivo, entre outros, e, muitas vezes,
nasce com anomalias cardíacas.
Cada síndrome ou transtorno tem uma característica diferente. Mas
geralmente a criança os sintomas aparecem desde a mais tenra idade.
Por isso é importante que o professor fique atento e a equipe pedagógica
da escola para que oriente os responsáveis visando que os mesmos
busquem uma avaliação do médico para diagnóstico adequado.
O professor é o elemento fundamental no processo de descoberta dos transtornos. Ao lidar com o aluno no dia a dia, ele é muitas
vezes o primeiro a perceber a irregularidade, em qualquer idade, já
que estes sintomas só se evidenciam quando o indivíduo é colocado
em situação de aprendizagem e podem ter sido despercebidos ou
ignorados pela família até então. Observado e comprovado algo
de irregular, o professor deve procurar imediatamente o núcleo
pedagógico da instituição, caso haja, para colocar a par os profissionais responsáveis.
O primeiro passo é procurar um profissional que esteja preparado e habituado a diagnosticar indivíduos com transtornos de
aprendizagem. Uma formação na área é imprescindível para evitar
diagnósticos e tratamentos inadequados. O neuropsiquiatra é o
profissional adequado para indicação de tratamentos coadjuvantes,
se necessário: fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, etc.
O atendimento educacional para alunos com dificuldades de
adaptação escolar por problemas de conduta (alterações nas
interações sociais), não difere do que é adotado para aqueles considerados normais. No entanto, por apresentarem necessidades
educacionais especiais, faz-se necessário recorrer a vários serviços
de atendimento compatíveis com as características desses alunos.
Sugestões de atividades em sala de aula
- Síndrome de Down: na sala de aula, repita as orientações para
que o estudante com síndrome de Down compreenda. O desempenho melhora quando as instruções são visuais. Por isso, é importante
reforçar comandos, solicitações e tarefas com modelos que ele
possa ver, de preferência com ilustrações grandes e chamativas,
com cores e símbolos fáceis de compreender. A linguagem verbal,
por sua vez, deve ser simples. Uma dificuldade de quem tem a
síndrome, em geral, é cumprir regras.
- Autismo e síndrome de Asperger: para minimizar a dificuldade
de relacionamento, crie situações que possibilitem a interação.
Tenha paciência, pois a agressividade pode se manifestar. Avise
quando a rotina mudar, pois alterações no dia a dia não são bem-vindas. Dê instruções claras e evite enunciados longos.
Síndrome de Rett: Crie estratégias para que o estudante possa
aprender, tentando estabelecer sistemas de comunicação. Muitas
vezes, crianças com essa síndrome necessitam de equipamentos
especiais para se comunicar melhor e caminhar.
- Transtorno Desintegrativo da Infância: Criar estratégias para que
o estudante possa aprender, tentando estabelecer sistemas de comunicação, estímulos sociais, psicomotores. Trabalhar com música.
- TDAH: estimular a aprendizagem através de atividades diferenciadas e contextualizadas. Combinar as regras e os objetivos a
serem trabalhados em sala.

Bianca Acampora
Doutora em Ciências da Educação
Especialista em Neurociências Cognitivas,
NeuroAprendizagem, Competências Socioemocionais
e Psicopedagogia
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APLICANDO O PROTOCOLO AFA
FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DO
PACIENTE COM HÉRNIA DE DISCO
POR DR. ADRIANO BORGES AMARAL
Desenvolvemos um Protocolo para a
Reabilitação total de nossos pacientes que
foram diagnosticados com Hérnias de Disco.
Este protocolo que detalharemos a seguir
foi elaborado após muitos anos de estudos
e aprendizado com as mais diversas técnicas de terapia manual e equipamentos de
fisioterapia.
Em quase 25 anos de trabalho em nosso
consultório atendemos cerca de 1900 pacientes com diagnóstico de hérnia de disco
nos mais diversos níveis e conseguimos sucesso ao reabilitar 96% dos deles ou 1824,
porém com 30 pacientes nosso método
acabou não respondendo totalmente e os
mesmos necessitaram de outros procedimentos para a melhora do quadro. Tivemos
ainda 46 pacientes que desistiram no meio
do tratamento pelos mais diversos motivos
como o preço do tratamento, o tempo gasto,
necessidades profissionais, pessoais, etc.
NOTA mesmos nos pacientes que desistiram ou o protocolo não teve eficiência,
todos apresentaram melhora considerável
dos sintomas, principalmente dos processos
álgicos.
Entendendo o que seria Hérnia de Disco
A hérnia de disco é caracterizada pelo
deslocamento ou ruptura do disco intervertebral. Esta afecção ocorre com mais frequência na região lombar ou na região cervical.
É uma das causas mais comuns de dor
na região lombar e de dores irradiadas nas
pernas, ocasionando frequentemente crises
do nervo ciático, chamada de ciatalgia.

Segundo a Organização Mundial de Saúde cerca de 80% das pessoas já tiveram ou

terão um episódio de dor lombar em algum
momento de suas vidas. Dentre estas pessoas, cerca de 30% apresentam lombalgia ou
ciatalgia devido a uma hérnia de disco.
Normalmente estas podem ser dolorosa
e incapacitante.
É importante entender que a coluna vertebral é formada por articulações compostas
pelas vértebras, entre as quais existem os
pelos discos intervertebrais, eles são formados por um anel
fibroso e um núcleo
gelatinoso conhecido
como núcleo pulposo.
Os discos são responsáveis pela sustentação do peso do
próprio corpo e de
todos os movimentos
que você faz como inclinação e rotação da
coluna. Sua função é de amortecimento, absorvendo os impactos que a coluna sofre diariamente ao realizar todo tipo de movimento
e muitas vezes até mesmo sem movimento
algum, apenas sustentando a postura corporal. Todas as vezes que coloca os pés
no chão a coluna sofre um impacto. Outros
impactos com maior intensidade incluem o
movimento de pular e ou correr.
Assim, a hérnia de disco consiste na
projeção do material do disco intervertebral (núcleo
pulposo ou ânulo
fibroso) para além
do limite físico
do disco. O diagnóstico pode ser
confirmado por exames de imagem como
a ressonância magnética.
No entanto, é preciso que o fisioterapeuta fique atento a todos os sinais, pois nem
sempre os achados dos exames de imagem
são acompanhados de sintomas clínicos.
Estudos de prevalência mostram que
mais de 60% das hérnias de disco visualizadas em exames de imagem são assintomáticas. Ou seja, não há correlação clínica
com a imagem. Por exemplo, o paciente

pode apresentar lesão extrusa ou protrusa
e não sentir nada de dor ou formigamento!
Assim, é importante uma avaliação de
um especialista caso você apresente dores
lombares, para o diagnóstico correto e tratamento adequado.
Causas da Hérnia de Disco
A hérnia de disco tem sua causa relacionada ao aumento da força exercida no núcleo
pulposo, fazendo com que ele se desloque
rompendo o anel fibroso. O anel vai em direção ao canal medular ou em direção aos
espaços por onde as raízes nervosas passam
gerando compressão destas estruturas.
Entretanto, há casos em que o núcleo
pulposo não se rompe, ele apenas se descola empurrando contra as estruturas ao
redor. Quando isso acontece o problema
ganha outro nome, o de protrusão discal. É
importante perceber que a hérnia de disco
pode acontecer em qualquer região da coluna, sendo as mais comuns as lombares
ou cervicais.
A hérnia discal na cervical gera dor e rigidez na nuca, ombros e braços. A pessoa
também sente dificuldade de movimentação
dos braços e pode apresentar sensação de
formigamento. Outra causa comum da hérnia
de disco é o desgaste pelo tempo. Com o
passar do tempo, com toda a força e o uso
excessivo o núcleo pode enfraquecer e se
romper.
Existem também as hérnias por causas
externas, como acidentes ou injúria, como
por exemplo carregar materiais muito pesados entre outros. O padrão de dor irá depender principalmente da localização do disco
herniado.
Confirmando a Hipótese Diagnóstica
O fisioterapeuta deverá avaliar o padrão,
intensidade e duração de sua dor lombar,
cervical ou nos membros.
Ao perceber a hipótese de hérnia de disco, o fisioterapeuta irá fazer um exame físico, especialmente na região das costas. Ele
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ser receitados para a hérnia de disco, dependendo da
causa:
A fisioterapia é uma reabilitação feita durante e após o
tratamento medicamentoso e o período de repouso. Os
pacientes em tratamento serão orientados ao que fazer
para minimizar as dores causadas pela hérnia de disco.
Serão prescritos exercícios e posições adequadas, que
causam alívio do sintoma.

também fará um exame neurológico, testando reflexos,
força muscular, capacidade de andar e sensibilidade (ao
toque, a agulhadas e a vibrações).
Em muitos casos, a anamnese (perguntas iniciais)
e esta combinação de exames são suficientes para
diagnosticar ou descartar um caso de hérnia de disco.
Porém, se o profissional de saúde não tiver certeza,
ele poderá solicitar a realização de exames, como a
ressonância magnética nuclear por exemplo.
Sinais e Sintomas
O mais característico e responsável
por mais de 90% dos
pacientes que procuram nosso serviço é
sempre a “DOR”. Este
sintoma é o que comumente causa maior
incapacidade e desconforto do mesmo,
chegando a inclusive
atrapalhar sua qualidade de vida pessoal e profissional.
Existem também outros sinais e sintomas como as
dores irradiadas em algumas posturas, dores que pioram ao movimento, os formigamentos, a queimação,
fraqueza muscular local e nos membros, dores na região
do ciático, sensações de choque pelo corpo, enfim a
qualidade de vida fica muito comprometida.
Tratamento de hérnia de disco
Depois de confirmado o diagnóstico de hérnia de disco, são receitados alguns cuidados ao paciente. Normalmente é prescrito repouso por um curto período, além
de medicamentos para aliviar a dor e também sessões
de fisioterapia costumar ser prescritos pelo médico.
Geralmente, pode se obter completa recuperação
do problema quando são seguidas estas orientações.
Uma pequena parcela dos pacientes precisa de procedimentos mais invasivos, como injeção de esteroides
ou cirurgia.
Outros medicamentos e tratamentos também podem

Complicações da doença
Se não for tratada, ou o tratamento não for eficaz,
a hérnia de disco pode gerar algumas complicações:
– dor nas costas a longo prazo e piora dos sintomas;
– perda dos movimento ou de sensibilidade nas pernas
ou nos pés;
– perda da funcionalidade do intestino e da bexiga;
Protocolo Desenvolvido em nosso Serviço
Ele é dividido em 6 Fases distintas e cada fase em
média dura cerca de 5 sessões. Elas são assim divididas:
Fase 1 – Analgesia
Fase 2 – Mobilização Estrutural
Fase 3 – Alongamento Muscular
Fase 4 – Fortalecimento Estrutural Específico
Fase 5 – Reequilíbrio Músculo Articular Funcional
Fase 6 – Fechamento do AFIRME
Alongamento
Fortalecimento
Informação
Reprogramação
Mobilização
Estabilização
Na Fase 1 costumo usar manobras de Mulligan, método de Rood e manobras de Rolfing combinada com
Terapia Miofascial e possível uso do TENs;
Na Fase 2 uso manobras de Mulligan, Maitland, Rolfing e algumas vezes até de quiropraxia, dependendo
de cada caso;
Na Fase 3 uso posturas do RPG, combinadas com
técnicas de Cadeias Musculares tipo GDS associadas
ao uso da laserterapia;
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Na Fase 4 uso diversas técnicas da FNP – Kabat
e exercícios isométricos e isotônicos concêntricos e
excêntricos;
Na Fase 5 uso atividades funcionais com movimentos combinados assistidos e resistidos com cargas
específicas ou dosadas pela mão do terapeuta;
Na Fase 6 terminamos o trabalho de reabilitação,
desenvolvendo exercícios específicos para cada paciente, sempre seguindo o conceito do AFIRME, criado
por mim.
Nota na minha experiência clínica toda vez que
alguém vem me procurar dizendo que já fez o tratamento eu sempre o questiono sobre algum dos itens do
AFIRME e não raro pelo menos dois dos itens foram
negligenciados durante o processo de tratamento.
Na fase 6 já encaminhamos os pacientes para início
de trabalho específico complementar em nosso serviço
com sessões de Pilates e damos inicio as praticas esportivas que podem ser: Hidroginástica, Musculação,
Atividades Aeróbias, Psicologia, Nutrição, etc...
Conclusão
Como mencionamos na introdução, ao longo destes
quase 30 anos trabalhando com Fisioterapia, já tivemos
dezenas de milhares de pessoas que se beneficiaram
do trabalho em nosso consultório, e destas já temos
quase 2000 pessoas reabilitadas de hérnias de disco
/ protusões discais com uma taxa de sucesso superior
a 96%.
Fomos montando esse protocolo conforme fomos
adquirindo conhecimento e experiência e principalmente segurança na escolha das melhores manobras de
cada uma das técnicas por nós cursadas e aprendidas.
Com o passar do tempo e com as experiências
adquiridas conseguimos montar um protocolo para
hérnia de disco que realmente funcionasse e que nos
levou a apresentar os resultados demonstrados acima.
Hoje temos condição de atender no modelo “HANDS ON” com muita segurança e técnica os pacientes
que nos procuram e por isso recebemos pacientes do
mundo inteiro como por exemplo em 2019 recebemos
pacientes do Japão, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Dubai, Austrália entre outros
de todo o Brasil que vem a São Paulo para realizar
seu tratamento.
Atitudes simples para evitar dores nas costas
Algumas atitudes podem ser tomadas para evitar lombalgia. São todas elas simples e melhorarão
sua qualidade de vida, mesmo quando não há dores
nas costas.

– Alinhe sua postura: sentar ou deitar de forma
correta evita dores, especialmente crônicas;
– Quando fizer exercícios com peso, proteja suas
costas. Deite-se ou sente com um apoio para elas ou
use cintos para cargas;
– Evite carregar peso excessivo;
– Não permaneça curvado por muito tempo;
– Ao se abaixar, flexione os joelhos e mantenha a
coluna reta;
– Cuidado com o colchão que você dorme: ele não
pode ser mole ou duro demais;
– O travesseiro ideal é aquele nem muito mole, nem
muito duro. Também não deve ser muito alto ou muito
baixo, pois pode provocar dores nas costas, já que a
coluna não fica alinhada.
– Mantenha seu peso. Pessoas acima ou abaixo do
peso têm mais chances de ter dor lombar. O excesso
de peso resulta em menor flexibilidade da coluna, além
de menor resistência das articulações e menos força
muscular. A gordura da região abdominal desloca a
coluna para frente, sobrecarregando os músculos das
costas. Já os magros podem ter problemas alimentares, como a deficiência de cálcio. Se faltar esta substância, a pessoa pode ter osteoporose e desenvolver
fraturas nos ossos.
– Assista TV sentado, com a cabeça alinhada ao
tronco e as costas apoiadas no sofá.
– Faça atividades físicas pelo menos três vezes por
semana. Ser sedentário prejudica o organismo por
diminuir a flexibilidade, além da fraqueza muscular.
– Não fique muito tempo sentado. A cada meia hora
levante-se e faça rápidos alongamentos ou movimentos, para relaxar os músculos.
– Procure não viver sob estresse constante, ele pode
levar à tensão lombar.
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