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Resumo
Introdução: Resende possui cerca de 125 mil habitantes (dados do IBGE - 2010), e
deste universo, 10 mil são pessoas com deficiência (dados da Coordenadoria da Pessoa com
Deficiência – Prefeitura Municipal de Resende - 2016). Este segmento da população era
atendido em escolas especiais: Pestalozzi (atende Paralisadas cerebrais, síndromes de Down e
deficientes intelectuais leves); CEDEVIR (Centro para cegos e deficientes visuais); Escola
Bilíngue Rompendo o Silêncio – para surdos). Outros eram atendidos nas salas de recursos
existentes na Rede Municipal de Ensino. Porém, grande parte deste público fora da faixa
etária, e dos pré-requisitos das instituições existentes, ficavam sem atendimento algum.
Pensando nesta vertente, a Prefeitura de Resende criou o Programa Gente Eficiente, em 16 de
maio de 2010, que tem como objetivo principal, promover atividades físicas, recreativas,
saúde, ações educativas, preventivas, sociais, profissionais, aquisição de hábitos de cultura e
lazer, estimulando sentimento de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, para a
formação de indivíduos críticos, participativos, e capazes de exercer sua cidadania no
contexto social. Nosso público alvo são pessoas com deficiências de ambos os sexos e nas
diversas faixas etárias. Moradores da cidade de Resende ou adjacências. Hoje são trabalhadas
as seguintes modalidades: teatro, atletismo, ginástica, recreação, artesanato, artes, fanfarra,
percussão, judô, dança, informática, educação ambiental, Braille, atendimento
psicopedagógico, além do relacionamento intra e interpessoal. Todos os profissionais que lá
atuam são concursados da Prefeitura Municipal de Resende – Secretaria Municipal de
Educação, contando hoje com 18 servidores, divididos nas funções de: coordenação,
administração, oficinas de trabalho, cozinha e serviços gerais. O Programa Gente Eficiente
tem como área de atuação o município de Resende e seus distritos, além das cidades
circunvizinhas: Itatiaia, Quatis e Porto Real. Atendendo atualmente cerca de 300 pessoas com
as mais diversas deficiências e faixa etária.
Como metodologia de trabalho são oferecidas oficinas por meio de circuitos e rodízio
entre os participantes, com duração de 1hora, no mínimo 2 vezes por semana contendo no
máximo 15 participantes. Os que têm maior comprometimento são trabalhados em alguns
momentos de forma individual. Com a finalidade de proporcionar aos usuários uma
socialização muito ampla, desenvolvendo várias habilidades nos mesmos e fortalecendo os
vínculos sociais que para a grande maioria é muito fragilizado. O programa tem os seguintes
horários de funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª – de 07h30min as 11h30min de 13h00min as
17h30min; 3ª e 5ª - de 07h30min as 11h30min, de 13h00min as 19h30min. Oferece café da
manhã, almoço e lanche da tarde, refeições orientadas por uma nutricionista. Cerca de 70%
dessa clientela permanecem em período integral, chegando pela manhã, realizando todas as
refeições até o final da tarde, os que não ficam no turno integral fazem sua rotina de acordo
com o que é oferecido no dia. Conta ainda, com transporte para aqueles com baixa
mobilidade, cadeirantes e que moram em locais de difícil acesso.

Em conjunto com as políticas públicas municipais, a equipe busca informações sobre o
andamento das Leis do Município, e seu cumprimento. Sempre que possível eles vão até ao
nosso polo de atendimento ministrar palestras informativas sobre os direitos da Pessoa com
Deficiência. Também encaminhamos a todos que necessitam de algum atendimento para as
diversas redes de serviços da prefeitura, conseguindo êxito, na maioria dos casos, como por
exemplo: serviço de saúde – agendamento de consultas, exames, aquisição de próteses e
órteses. Serviço Social – cestas básicas, remédios, LOAS, carro para consultas e exames em
outros Estados.
Os resultados e discussões têm alcançado
um crescimento e ampliação dos
atendimentos do programa, uma vez que
iniciou com 17 participantes e hoje esse
número aumentou consideravelmente. Isso
se dá devido às parcerias com entidades
públicas e privadas existentes na região, o
que vem agregar valor na qualidade dos
serviços oferecidos.

Gráfico 1 – Nº de Inscritos de 2010 a 2018
Fonte: Programa Gente Eficiente - 2018

Figura 1 – Projeções e parcerias
Fonte: Gente Eficiente - 2018

Em outro momento com o Governo Federal
que enviou material didático pedagógico e
esportivo para enriquecerem as oficinas
além de uniformes e bonés. A Empresa de
ônibus São Miguel cedeu os primeiros
uniformes. A Peugeot Citroen em convênio
com o SENAI capacitou pessoas com
deficiência na área de Assistente
Administrativo e Mecânica. Em 2015 foram
10 alunos no Curso de Assistente
Administrativo e 3 no de Mecânica, em
2016, 10 cursaram Administração e 2
Mecânica.

São exemplos de algumas destas parcerias
estabelecidas: a empresa UNIMED
Resende que incentivou a contratação de
uma Van para transportar os alunos, isso
ocorreu no biênio 2013 / 2014. Outra foi
com a Votorantim Siderurgia nos anos
2011/2012 capacitando um total de 120
pessoas com deficiência nas áreas de
Informática e Assistente Administrativo.

Figura 2 – Curso SENAI
Fonte: Gente Eficiente - 2015

Ainda no ano de 2015 um projeto do
programa ficou em segundo lugar no
Volkswagen
Comunidade,
e
a
coordenadora, realizadora do projeto
ganhou um curso em São Paulo. A Igreja
Batista local proporcionou através do
projeto “Repartir o Pão” que 4 alunos
fizessem o curso de panificação.

Figura 3 – Aula de panificação
Fonte: Igreja Batista Central de Resende - 2018

Através de projetos feitos para MAN Latin América
fomos contemplados com uma fanfarra contendo
uniforme completo e instrumentos para 45 componentes.
Estes instrumentos quando não estão sendo utilizados na
oficina de fanfarra são usados na oficina de percussão e
musicalização. Além disso, fomos agraciados com um
ônibus adaptado de 27 lugares, que fica à disposição da
instituição para realização de eventos e transporte dos
alunos. Existe uma rede de empregabilidade em convênio
Figura 4 - Uniforme da Fanfarra
com o SINE Resende, que oferece vagas para os usuários
Fonte: Gente Eficiente - 2017
do programa no mercado de trabalho.
O serviço desenvolvido por essa equipe que demonstra empenho, profissionalismo,
garra, amor, o Gente Eficiente conseguiu através de decreto municipal em 2016, fazer parte
do quadro dos programas educacionais existentes dentro da secretaria municipal de educação
garantindo assim, a sua efetividade dentro das políticas públicas municipais, o que foi um
grande ganho para seus usuários e para a população.

Figura 5 – Aquisição de Van
Fonte: Gente Eficiente - 2014

Figura 6 – Aula de Educação Ambiental
Fonte: Gente Eficiente - 2018

Concluindo, a Prefeitura de Resende implantou este programa visando inserir a
pessoa com deficiência no contexto social, educacional, sócio cultural e esportivo para melhor
atender os participantes dando-lhes dignidade e respeito sendo, portanto um grande desafio.
Desde Maio de 2010, onde existiam apenas 17 pessoas cadastradas, com a criação do
Programa, passou para cerca de 300 participantes, com atividades dirigidas. Acredita-se que
estes atendimentos podem ser potencializados contemplando um número maior de
beneficiados. Certamente é no trabalho de base que se demonstra a necessidade de se criar
ações onde eles possam ser assistidos com os recursos públicos e parcerias firmadas. Os
deficientes têm condições de conviver com os demais, tendo suas potencialidades fortalecidas
e exploradas deixando suas limitações para segundo plano. Portanto, os preconceitos devem
ser derrubados, primeiramente pela sociedade e famílias. Cabe a cada um de nós fazermos a
nossa parte para permitir uma sociedade mais inclusiva.
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