Luisa Sousa

Acessibilidade
Meu nome é Luisa, e atualmente trabalho em uma empresa de fabricação de papel. Eu
comecei a trabalhar la vai fazer 1 semana. Porém acho que não poderei continuar. Eu perdi o
movimento das minhas duas pernas em um acidente de trânsito, e é obvio que preciso de
recursos especiais.
Quando foi meu 1° dia de ir ao trabalho, meu pai que me levou, e pra começar não havia uma
vaga para cadeirante no estacionamento da empresa. Tivemos que parar o carro na esquina e
irmos ate a empresa “andando”. Depois quando eu cheguei la eu fui conhecer a empresa,
como qualquer novato faz. O problema é que não haviam quase rampas, e quando tinha eram
todas lisas e escorregadias. A empresa deveria colocar mais rampas e nelas deveriam haver
pelo menos antiderrapantes, pra cadeira de rodas não escorregar e não acontecer um
acidente.
Sem contar que quando eu fui usar alguns dos recursos eu não tinha acesso. A empresa com
toda certeza deveria ter acesso a todo tipo de deficiente, como por exemplo: Acessos e
circulação;Armários;Bacias sanitárias;Balcão, bilheterias e balcões de
informação;Bancos;Banheiras;Bebedouros;Box para chuveiro e ducha;Cabides;Cabinas de
vestiário; e muita mais coisas.
Por exemplo, se eu quisesse usar o banheiro eu não podia, pois o banheiro não era próprio
para cadeirantes. A privada deveria ser mais baixa para eu conseguir encaixar a cadeira.
Deveria haver corrimãos, para eu conseguir ter acesso melhor. Sem contar da pia que deveria
ser mais baixa, pois eu preciso ter acesso à água pra lavar minhas mãos.
O computador deveria ser um pouco mais baixo também, pois ele no tamanho normal me
causaria dores e eu poderia adquirir a LER/DORT. O espaço da mesa deve ser um pouco maior,
por conta do tamanho da cadeira de rodas.
Eu estou contando o caso de uma cadeirante, mas a empresa deve estar preparada pra
qualquer deficiente. Todos precisam ser inclusos.

