
Prezadas Marinalva e Antonia, 
 
  

Como falamos, o que me motiva a seguir é uma certeza de um cenário bem               

positivo na temática das pessoas com deficiência, como também, buscar uma           

orientação. Tenho certeza que entenderão a importância do momento e me           

conduzirão a uma possível solução. 

Desde que fui apresentada a Venus Illagan, Secretária Geral do Rehabilitation           

International – RI, no início de 2015, minha relação com esta organização ficou             

cada vez mais forte. Estive com a Venus em várias ocasiões, como o             

Seminário Latino Americano da Internacional Disability Alliance – IDA, que          

ocorreu em São Paulo (out/2015). Em 2016, conheci o ex-presidente do RI Jan            

Monsbakken nas Paralimpíadas, como também, participei do 23º RI World          

Congress realizado na cidade de Edimburgo. E, no fim do ano passado, de             

setembro a início de novembro, estive em Nova York e fiz um internship            

program na Secretaria Geral do Rehabilitation International – RI.  

Conhecer as atividades desenvolvidas pelo RI no mundo, vivenciar o dia a dia             

da organização e conhecer o trabalho de diversos profissionais que atuam na            

temática das pessoas com deficiência, dentre eles, Guozhong Zhang, Diretor         

de Assuntos Sociais, Secretaria da Convenção dos Direitos das Pessoas com           

Deficiências da ONU, Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre os          

direitos das pessoas com deficiência, e a nossa querida Rosângela Berman           

Bieler, Assessora Senior - Crianças com Deficiência da UNICEF foi realmente           

uma experiência incrível e bem importante. 

Aqui no Brasil, faço parte do comitê científico da ONG BRASA – Brasil Saúde e               

Ação, organização que promove um brilhante trabalho na inclusão das pessoas           

com deficiência. Esta organização tem um trabalho bastante ativo na região           

nordeste do país, principalmente, voltado à hanseníase. Eles são parceiros da           

organização italiana AIFO. A Brasa tornou-se membro do RI e, eu, sou a             

responsável pela área de Relações Internacionais. No meu job         

description, está a estratégia de desenvolvimento desta parceria.  



De volta ao Brasil, recebi o convite da Presidente do RI, Heidi Zhang, para ser               

a enviada do RI na América Latina. O objetivo é trazer um escritório do RI para                

o Brasil, fortalecendo o papel do Brasil no cenário mundial. 

Neste ano de 2018 haverá 2 conferências mundiais do RI. A primeira delas             

será uma conferência na China na cidade de Hangzhou. Esta conferência           

acontecerá na 2ª quinzena de abril. A programação está incrível, pois há            

atividades no campo e o conhecimento de como trabalha a Federação das            

Pessoas com deficiência com apoio do governo chinês. No início de novembro            

haverá a Assembleia Geral do RI em Berlin. E, a presidente do RI, Haidi Zhang,               

tem interesse em iniciar trabalhos na América Latina e em abril de 2019, quer              

fazer a Conferência anual na Cidade de São Paulo. e já adiantou que a minha               

participação será intensa para esta realização e adoraria que eu          

acompanhasse as conferências em 2018. 

Motivada com a aproximação do RI + experiências internacionais, entendendo          

o tanto que o Brasil poderá se beneficiar com este cenário gostaria de entender              

se poderíamos contar com o apoio da Secretaria Municipal das Pessoas com            

Deficiência para que possamos alavancar ainda mais essa relação que já está            

construída. Como também, se puder nos orientar onde podemos buscar apoio           

para crescermos cada vez mais com esse assunto. 

 

Desde já, agradeço a atenção. 

 

Mila Guedes 

 

 


