
dará oportunidade a outros portadores de	Marcos e
deficiência.	 Daniel,

ascensoristas,Para Daniel, que entrou agora no começaram a
mercado de trabalho, a experiência está	trabalhar em
sendo positiva. Ele se queixa, no entanto,	dezembro

da dificuldade de arranjar um emprego e
lembraque, lá fora, muitos não entendem
sua deficiência e, por isso, não sabem
como agir. Marcos, que tem a mesma
opinião, afirma que o preconceito ainda é
uma grande barreira para os portadores
de deficiência.

Uma das contribuições mais recen-
tes da Assembléia, para melhorar um
pouco a vida dessas pessoas, foi a apro-
vação de projeto de lei que estabelece
normas para facilitar seu acesso aos
edifícios de uso público. A proposição,
de autoria da deputada Maria José Hau-
eisen (PT), já foi transformada em lei.
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AL contrata portadores de deficléncia visual
Preconceito contra portadores de deficiência ainda é grande, apesar deles representarem 10% da população
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No livro "Levítico", do Antigo Tes-
tamento, palavras do Senhor a Moisés
deixam claro que todo homem da raça do
sacerdote Aarão que tiver qualquer defei -
to físico não entrará para dentro do véu
do santuário, "porque tem defeito e não
deve contaminar" o local. "Cego, coxo,
corcovado" são algumas das pessoas ci-
tadas no livro, que trata dos deveres
sacerdotais israelitas. Quase que inteira-
mente legislativo, com raríssimas narra-
tivas, "Levítico" é exemplo claro da ex-
clusão social imposta,
desde sempre, aos por-
tadores de deficiência.

Mesmo represen-
tando, segundo dado'	-.
da Organização da
Nações Unidas (ONU.	-
10% da população de
um país, essas pessoas
continuam encontrando
dificuldades para ocu-	é
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par seu espaço nasoci-
edade e exercer alguma

IRatividade produtiva. A
arqiiitetura urbana éum	.	.
exemplo dessa realida-
Ae. Na Assembléia.
como na maioria dos

prédios públicos brasileiros, os portado-
res de deficiência não têm acesso fácil e,
somente agora, coma construção do novo
restaurante, haverá um banheiro adequa-
do para eles. Mudanças, no entanto, já
estão acontecendo. Exemplo disso foi a
contratação, pela Gerência-Geral de Ser-
viços Gerais, de dois trabalhadores-mi-
rins que têm apenas 10% de visão total.

Marcos Martins Dias, 17 anos, e
Daniel Evangelista Mamede Ferreira, 16
anos, estão trabalhando, desde meados
de dezembro, como ascensoristas do ele-
vador público n°3, próximo da Gerência-
Geral de Orientação e Segurança. Eles se

revezam nos turnos da
manhã e da tarde, noI	Palácio da Inconfidên-
cia, e ainda estudam.
Provenientes do Insti-
tuto São Rafael, eles

I vieram trabalhar na As-
sembléia por intermé-
dio da Associação Pro-
fissionalizante de Mi-
nas Gerais (Asprom),
iue fez a proposta da

( . contratação em novem-
bro. Segundo o geren-
te-geralde Serviços Ge-
rais, Marcelo Silveira
Júnior, sempre que hou-
ver vagas, aAssembléia

Marcelo: oportunidade a outras
pessoas quando houver vagas

Deputado quer reserva de
vagas em concurso público

O Legislativo vai ganhar, a partir
deste ano, um deputado que representa os
portadores de deficiência. No gabinete do
deputado João Batista de Oliveira (PSB),
que ficará no andar SE, próximo do
Plenário, deverão trabalhar três outros
portadores de deficiência física ou audi-
tiva. Ele pretende repetir, na Assembléia,
o trabalho desenvolvido em 12 anos de
Câmara. Por causa de sua intervenção, a
sede do Legislativo da Capital foi o pri-
meiro prédio construído em Minas Ge-
rais com facilidades de acesso e locomo-
ção para essas pessoas.

O deputado eleito também está pre-
parando uma série de projetos regula-
mentando o acesso de portadores de defi-
ciência ao trabalho nas instituições pú-
blicas. Uma de suas metas é promover a
regulamentação da reserva de vagas, em
concursos públicos, para eles - garantia
constitucional. Segundo o vereador, vá-
rios estados brasileiros já se posiciona-
ram sobre o assunto, fixando o índice
entre 5% e 10%. Para aqueles que enca-
ram a reserva como paternalismo, João
Batista de Oliveira tem uma alegação que

merece ser avaliada: "O Estado tem duas
alternativas: ou garante condições espe-
ciais de acesso ao trabalho, ou aposenta
essas pessoas por invalidez".

Segundo a Coordenadoria Estadual
de Apoio e Assistência a Pessoas Defici-
entes, baseada em dados da ONU, dos
10% de portadores de deficiência de um
país, 5% são mentais, 2% são físicos,
1,3%, auditivos, 1% têm deficiências múl-
tiplas e 0,7%, visuais. Esses números po-
dem ser aplicados a estados e municípios.
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João Batista quer regulamentar o acesso
dos portadores de deficiência ao trabalho


