Oi pessoal estou muito contente pois conseguirmos mais uma conquista para a ABSW!

O Bilhete Único Especial - Pessoa com Deficiência, garante o transporte gratuito nos veículos públicos
municipais (ônibus) e metropolitanos (Metrô e CPTM). Ele só é obtido conforme a regra da CID
(Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) da F70 a
F79 que aceita o laudo emitido pelo neurologista e psiquiatra. Acontece que algumas pessoas SW não tem
atendimento com estes profissionais.
Então iniciamos várias conversas e reuniões com a SPTrans - Secretaria Municipal de Transportes SP
e com o Ministério Público SP, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Julio Botelho. E em 23/11/10
conseguimos que o laudo que tiver a descrição do comprometimento cognitivo ou da independência quando
associado a SWB poderá ser assinado por um geneticista.
Esta vitória foi concretizada pelo trabalho da ABSW, da Dra Chong Ae Kim (Instituto da Criança – HCSP/
Diretora Técnica e Científica ABSW, da Carmem Bueno (Superintendente Geral da Sorri Brasil), do Luiz
Carlos Bosio (Presidente do Instituto Conviver), da Fátima (Conselheira CMPD), do Renato (APAE SP),
Gizilene (SPTrans), do Cel. Leal (SPTrans) e a da Ester Vargem (Assistente Social Comissão DH´s PMSP e
voluntária ABSW).
Estamos agora com uma nova meta, junto com a Conselheira Fátima e o Sr. Claudinei Radica,
Coordenador do Departamento de Inclusão Social da Empresa Metropolitana dos Transportes Urbanos
(EMTU). Ele está realizando um ótimo trabalho em relação ao Cartão BOM Especial, que é concedido às
pessoas com deficiência, cuja gravidade comprometa sua capacidade de trabalho, bem como aos menores
de 16 anos com deficiência, garantindo assim isenção do pagamento de tarifa nas linhas intermunicipais
da Região Metropolitana de São Paulo. E permite ao beneficiário cadastrar até dois acompanhantes, sendo
que apenas um pode acompanhá-lo no embarque.
Então a EMTU pretende colaborar com as propostas de políticas públicas e também aprovar que o Laudo
Médico da pessoa SW possa ser assinado por um geneticista. Vamos em breve iniciar as reuniões para
fechamento deste compromisso.
Em 21/12/10 será a próxima reunião na Defensoria Pública, pretendemos ajudar as outras entidades que
cuidam de outras patologias a também obterem o Bilhete Único Especial.
Parabéns ABSW!
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