
Porque a 
maioria das  

PcDs não utiliza 
a sigla?



Profissional na área de PcDs (Pessoas com Deficiência),

sou consultora, palestrante e ministro treinamento sobre

o tema. Graduada em Matemática; em Administração de

Empresas; Pós-graduada em Logística. 

 

Busco criar um elo entre empresas e profissionais PcDs,

criando relações que agreguem qualidade de vida para

pessoas e geração de valor para empresa. 

 

www.clickconsultoriapcd.com



 

Eu sofri um acidente em casa, em setembro de 1983,

fiquei em coma, e perdi 100% dos movimentos do lado

direito. Mas com fisioterapia, exercícios de natação e

bicicleta ergométrica eu consegui recuperar 50% desses

movimentos.  Mesmo eu não tendo a totalidade dos

movimentos do lado direito, eu mesma que arrumo

minhas unhas e faço escova em meu cabelo. Eu só vou

a salão de beleza quando tenho algum evento especial

para ir como casamentos, formaturas, etc.  

 

Eu tenho meu próprio carro adaptado e adoro ir para

shoppings, clube e em reuniões dirigindo, pois me sinto

independente podendo ir e vir sozinha. Claro que eu não

vou em lugares muito longe sozinha, mas eu sei andar

bem pela cidade. E algumas pessoas (tanto familiar

quanto amigos) já pegaram carona comigo. 

 

Aproveitando a deixa você sabia que o simbolo utilizado

para caracterizar uma deficiência física é o de desenho

da pessoa numa cadeira de rodas. Importante você notar

que nem todas PCDs são cadeirantes. Eu mesma sou

deficiente física mas eu ando (mancando a perna direita

por causa da redução da perna), ou seja, isso não me

impede de me locomover, andar, sair, dançar, nadar e

até mesmo de dirigir. 

Confira abaixo esse E-book especial que preparei para

você 
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PcD = Pessoa com Deficiência

Ela raramente é encontrada em rede

social. Por mais que existe a LBI (Lei

Brasileira de Inclusão) ainda assim, as

PcDs são excluídas tanto da vida social

quanto da vida profissional e a grande

maioria dos profissionais tem medo de se

expor como PcD e assim não serem

chamadas para uma entrevista.

Preocupação com cotas

Muitas empresas ficam preocupadas

somente em preencher a cota e não

ttentam mudar suas atitudes buscando

capacitar, treinar e acompanhar a PcD na

empresa.

Preocupação das PcDs

A maioria das PcDs se sentem acuadas e

não buscam se desenvolver e a se

candidatar a determinadas vagas por falta

de incentivo de muitas empresas, que

optam oferecer vagas secundárias com

salário mínimo.

Ainda ficou com dúvida? Entre em contato comigo.

www.clickconsultoriapcd.com



www.clickconsultoriapcd.com

(34) 9 8807-0819

ana@clickconsultoriapcd.com

@anabracarensepcd AnaPcd
Ana Bracarense PcD

http://www.linkedin.com/company/

anabracarensepcd

https://www.facebook.com/clickconsultoria/

http://pcd.spilfred.com/
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http://www.clickconsultoriapcd.com/
https://www.instagram.com/anabracarensepcd/
https://twitter.com/AnaPcd?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=MaUzzypyDdo&t=2s
https://www.linkedin.com/in/anabracarense/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010018126047&ref=bookmarks
http://pcd.spilfred.com/

