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Você Sabia?

E s t i m a - s e  q u e  n o 
mundo existam entre 
5.000 a 8.000 doenças 
raras. A doença para 
ser considerada rara 
d e v e  t e r  u m a 
frequência de uma para 
cada 2.000 pessoas. 
Apesar deste número 
s e r  p e q u e n o ,  a s 
doenças raras afetam 
de 6 a 8% da população 
mundial.

80% das doenças raras 
têm origem genética 
ident i f icada.  Estas 
representam entre 3% 
e 4% dos nascimentos. 
Outras doenças raras 
sã o  ca u sa d a s  p o r 
infecções (bacterianas 
ou virais), alergias ou  
d e v i d o  a  c a u s a s 
degenerativas.

A Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), órgão vinculado à Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED), analisou a 
finalização de um projeto de piso tátil feito totalmente de concreto. O engenheiro 
Oswaldo Fantini levou pessoas com deficiência visual para testar o modelo feito na Av. 
Antártica. Segundo Erici Soares, que tem baixa visão, a pigmentação da sinalização 
deveria ser azul, vermelha ou preta para um melhor contraste; ao invés de amarelo. Já 
para o assessor jurídico Dr. Mauricio da Silva Gomes é necessário aumentar o relevo.  
Adaptações continuarão sendo feitas de acordo com mais testes realizados com 
pessoas com deficiência visual. 

CPA realiza testes em piso tátil de concreto na 
avenida Antártica

Pessoas com Síndrome de Down tomaram conta do plenário da Câmara Municipal de 
São Paulo na sexta-feira, dia 21/03, em uma sessão que homenageou o seu dia.  A 
solenidade contou com apresentação de um musical dos anos 70 com jovens 
atendidos pela Apae São Paulo e depois os microfones foram ocupados pelos 
convidados, que puderam falar por si próprios e expor seus desejos. 

“Para nós que temos Down, necessitados de uma comunicação acessível. Nosso ritmo 
é mais devagar, mas não quer dizer que somos incapazes”, comentou Ana Beatriz, 37, 
que já apresentou programas de TV e participa de atividades artísticas e de teatro na 
Associação Carpe Diem.  Para Alison Katty, 25, boliviana, e que trabalha como 
ajudante de almoxarifado em uma laboratório farmacêutico, seria ótimo que outras 
empresas fizessem o mesmo. “Assim, quem sabe, não precisássemos mais da lei de 
cotas ”. Os atores com Síndrome de Down que fizeram sucesso com o filme “Colegas”, 
Ariel Goldenberg e Rita Pokk, contaram sua experiência no cinema e falaram também 
sobre a vida de casado que levam há 10 anos.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Marianne 
Pinotti, aproveitou a solenidade para expor o  . “A ideia Plano São Paulo Mais Inclusiva
é não separar pelo tipo de deficiência, mas sim garantir que sejam rompidas as 
barreiras que ainda impedem o acesso de todas as pessoas com deficiência aos 
serviços e bens que a cidade dispõe”, afirmou. 
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