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Zé do Pedal é homenageado em Aracaju
Ativista começou a caminhada do Caburaí ao Chuí às margens do Rio Uailã,
primeiro rio brasileiro no extremo norte.
Contatos Zé do Pedal: (031) 86003001
O ativista mineiro, José Geraldo de Souza Castro, Zé do Pedal, 57, membro do
Lions Clube de Viçosa, que está percorrendo o Brasil em seu projeto:
“Extremas Fronteiras – Barreiras Extremas” (Cruzada pela Acessibilidade).
Uma caminhada, de 10.700km, empurrando uma cadeira de rodas, saindo de
Uiramutã, Fronteira norte com a Venezuela passando por 20 estados
brasileiros: Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Brasília, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
visando chamar a atenção sobre um dos principais problemas que afetam à
pessoa com deficiência, as barreiras arquitetônicas, recebeuna última sexta
feira, 19 de setembro, em Aracaju, o Prêmio Pipiri 2014.
A solenidade de entrega do Prêmio Pipiri, que marcou o encerramento da
Semana da Acessibilidade, promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), com o apoio da Secretaria
Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), Ministério Público
Federal do Trabalho e Ministério Público Estadual /SE e
Superintendência Regional do Trabalho/SE, foi no auditório da Escola
Municipal Presidente Getúlio Vargas, no bairro Siqueira Campos, na capital
sergipana.
Em sua 6ª. Edição, O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência homenageou 21 pessoa. Os agraciados pela premiação foram
escolhidos por sua atuação e competência na sociedade, seja enfrentando
uma deficiência ou não, mas que lutam pela defesa dos direitos da pessoa
com deficiência. Também foram contempladas empresas que incentivam de
forma eficaz o trabalho das PcD.
"É uma alegria imensa estar em Aracaju participando da 8ª. Semana da
Acessibilidade e uma grande felicidade receber um prêmio tão importante
como o é o Pipiri” agradeceu Zé, que, após a solenidade embarcou para o Rio
de Janeiro onde participará, com o filme Zé do Pedal: As Fronteiras do
Mundo, no Rocky Spirit Film Festival, na praia de Ipanema.
Na parte da manhã Zé do Pedal participou da Sessão Especial da Câmara de
Vereadores de Aracaju, em comemoração ao Dia Nacional e Municipal da
Pessoa com Deficiência, dirigida pelo Vereador Lucas Aribé, deficiente visual.
Quem foi Pipiri

Sergipano, nascido na década de 30, filho de Uberlina Santos, Pipiri se
chamava Humberto Santos. Foi artista popular e possuía uma deficiência
intelectual, por isso foi aposentado na época como débil mental. Essa
discriminação acabou levando-o ao alcoolismo.
Pipiri dedicou-se à poesia, sobretudo à sátira. Por conta da sua irreverência,
ficou conhecido como o ‘Boca do Inferno Sergipano', numa alusão ao também
poeta Gregório de Matos, pois tanto um como o outro usava a sátira pra
criticar os costumes da sociedade e política.
Dedicou-se também à realização de shows em praças públicas, teatros e
educandários, com apresentações de imitações e anedotas que rendiam a ele
algum dinheiro extra do cachê. Era considerado o ‘Maluco de Deus' pelas
crianças e adolescentes.
Nos últimos anos de sua vida, Pipiri foi proibido de exercer sua profissão
artística nos locais de costume por causa da ‘sujeira' que fazia quando estava
bêbado. Ele sabia que estava decaindo profissionalmente por sua própria
culpa, mas tudo isso, segundo ele, foi
culpa da sociedade que o discriminou. Devido à sua embriaguez, Pipiri
morreu atropelado, na cidade de Aracaju, por um carro na esquina da avenida
Barão
de Maruim com rua Santa Luzia.

Amigos e empresas que colaboram com o projeto: Ângelo Chequer,
Interminas, Abrozza Confecções, Bulk Jet, Sup. Amantino, CEMIG, Mundial
Parque Hotel, A Mundial Calçados,
Se estivermos na direção certa, tudo que precisamos fazer é continuar
caminhando.
(31)86003001
www.zedopedal.com.br
www.facebook.com/zedopedal
www.zedopedal.skyrock.com portugues
skype: zedopedal
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Contato Zé do Pedal: (031)86003001
CL Zé do Pedal participará da XV Convenção do Distrito LA6 em São Luiz –
Maranhão
O ativista mineiro, José Geraldo de Souza Castro, Zé do Pedal, 56, membro do
Lions Clube de Viçosa (DLC12), anunciou hoje, em Manaus – AM, durante uma
pausa em seu projeto: “Extremas Fronteiras – Barreiras Extremas” (Cruzada
pela Acessibilidade). Uma caminhada, de 10.700km, empurrando uma cadeira
de rodas, saindo de Uiramutã, Fronteira norte com a Venezuela passando por
20 estados brasileiros: Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás,
Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, que participará da XV Convenção do Distrito LA6 em São Luiz
– Maranhão.
O CL Zé do Pedal chegou à capital amazonense depois de percorrer os
primeiros 1.070km passando por estradas dos estados de Roraima e Amazonas
caminhando até 52km por dia, enfrentando chuvas torrenciais e suportando
temperaturas de até 40 graus na constante busca de um mundo mais justo e
humano baseado na trilogia dos conceitos de igualdade, dignidade e respeito
e tentando eliminar barreiras que dificultam à pessoa com deficiência a
participarem ativamente da vida social.
No próximo sábado, 12, Zé do Pedal embarca em um navio rumo a Belém,
onde será recebido pelo Assessor de Informática do DLA-6, CL André Cayuela
e outros Companheiros dos Lions Clubes de Belém. Após atividades na
capital Paraense o ativista segue sua jornada rumo ao Chui, fazendo uma
parada fins de abril pra ir à capital maranhense, São Luiz, onde fará uso da
plenáriana XV Convenção do Distrito LA-6 para dar a conhecer aos
convencionais seu projeto
Na última quinta-feira, Zé do Pedal participou, convidado pelo Deputado
Estadual Chico Preto, da sessão plenária da Assembléia Legislativa do
Amazonas na última quinta-feira quando deu a conhecer aos
parlamentares seu projeto: “Extremas Fronteiras – Barreiras Extremas”
(Cruzada pela Acessibilidade).
Zé do Pedal foi à tribuna falar sobre um dos principais problemas que aflige a
pessoa com deficiência que são as barreiras arquitetônicas. “Diversos são os
tipos de barreiras arquitetônicas, como, as escadas, elevadores muito estreitos

e portas, buracos no passeio, casas de banho mal equipadas, transportes
públicos mal preparados, entre outros”, exemplificou.
Para ele, acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com
deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o
uso de produtos, e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por
todas as parcelas presentes em uma determinada população. “Contudo, raros
são os lugares onde se pode dizer que estão de acordo com essas
necessidades em relação ao meio”, disse, acrescentando que o que se vê é um
profundo desrespeito por parte do Poder Público às pessoas com deficiência.
Em seu discurso Zé do Pedal, que amanhã pega um barco rumo a Belém, fez
um analise crítico das barreiras encontradas durante sua caminhada entre
Uiramutã e Manaus, dando ênfase na situação de Manaus, onde, segundo ele,
poucos são os passeios que podem ser catalogados de acessíveis.
Antes de finalizar, o ativista criticou a atitude de funcionários da Prefeitura de
Manaus que após podarem uma arvore, jogaram os galhos encima de uma
rampa para cadeirante, em um profundo desrespeito às leis e, principalmente,
à pessoa com deficiência. São as barreiras atitudinais.
Zé do pedal encerrou seu discurso fazendo um apelo aos deputados a se
tornarem parceiros da inclusão, indicando aos prefeitos municipais de suas
bases políticas a criação do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa com
deficiência.

Quem é Zé do Pedal
145.000km de pedaladas ao redor do mundo
Fotógrafo, técnico em turismo, ativista social, ambientalista e ciclista, o mineiro
de Guaraciaba e cidadão honorário de Viçosa, José Geraldo de Souza Castro,
realiza, há 30 anos, inusitadas aventuras ao redor do mundo.
A historia do Zé do Pedal começa em novembro de 1981, quando decidiu viajar
do Brasil à Espanha, em bicicleta, para assistir a copa do mundo de futebol
“Espanha ‘82”, onde a Seleção brasileira, igual que em Joanesburgo, não teve
lá muita sorte. E em uma tarde gris, na cidade de Barcelona, o Brasil caia aos
pés da Itália, dando adeus ao sonho do Tetracampeonato. A bordo do
transatlântico que o levou de volta ao Rio de Janeiro, Zé do Pedal foi sonhando
com uma volta ao mundo em bicicleta. Pronto, a partir dai, não parou mais.
Daquele longínquo novembro até hoje, visitou 73 paises em cinco Continentes,
percorreu 145.000km a “base de pedaladas”, assistiu a três copas do mundo
de futebol, passou por quatro guerras civis, enfrentou chuvas monzonicas,
terremotos, sobreviveu a cinco furacões. venceu uma maratona, em Lima, Peru.
Visitou ilhas paradisíacas e conheceu os sofrimentos de crianças e adultos em
campos de refugiados da guerra do Vietnam. Uma guerra absurda, que ao final
só deixou destruição e morte. Conheceu a seca, a fome e a miséria dos povos
da África e do povo nordestino. Viu sorrisos de crianças brincando as margens
do “Velho Chico” e lágrimas nos olhos do barranqueiro ao ver o leito do rio
quase seco. Visitou lugares que marcaram a historia, como: Torres Gêmeas,

Pirâmides do Egito, Partenon de Atenas, Torre Eiffel, Taj Mahal, a ponte sobre
o Rio Kwai-Ai, Torre de Pisa, e tantos outros. Enfim, suas viagens foram
grandes aulas de geografia, historia e, principalmente, uma aula de vida.
As viagens, e os projetos sociais, do Zé do Pedal.
- De bicicleta até a Copa do Mundo (1981/1982) - Saindo do Rio de Janeiro, ele
atravessou a América do Sul, Central e do Norte, voou até a Inglaterra e foi
pedalando pela Europa até a Espanha. Minutos antes da chegada dos
jogadores para a Copa de 1982, chegou de bicicleta em frente à concentração
da seleção brasileira. Este fato chamou a atenção de jornalistas do mundo
inteiro, fazendo-o ganhar notoriedade no Brasil. Foi neste momento que ele
recebeu o apelido de Zé do Pedal.
- Volta ao mundo de bicicleta (1983/1986) - Logo que retornou da Espanha,
decidiu dar a volta ao mundo de bicicleta. Nesta viagem, divulgou uma
campanha de Combate ao Câncer nos 54 países pelos quais pedalou. O fim da
aventura se deu no México, onde novamente assistiu a uma copa do mundo de
futebol.
Japão em um velocípede (1985) - Durante a “Volta ao Mundo”, cruzou o País do
Sol Nascente em um velocípede infantil, enquanto chamava a atenção da mídia
para a condição das crianças na Etiópia.
- De Chuí a Brasília em um velocípede (1987) - Após conhecer o mundo, Zé
decidiu viajar pelo Brasil. Optou, novamente, pelo velocípede, ecruzou o Brasil
para chamar a atenção dos parlamentares constituintes para as condições subhumanas das crianças do nordeste.
- América do Sul em uma motocicleta (1996) - Em uma motocicleta, percorreu 8
países da América do Sul: Equador, Peru, Chile, Argentina,Uruguai, Brasil,
Paraguai e Bolívia. A viagem foi uma comemoração do seu vice-campeonato
de motociclismo no Equador.
- Pedalando no Velho Chico (2002) - Viajou por todo o Rio São Francisco, em
um barco tipo pedalinho, de Três Marias (MG) até o Pontal do Peba (AL). Nesta
viagem, procurou chamar a atenção do país para a poluição do Rio São
Francisco.
- Da Liberdade ao Cristo (2004/2005) - Saindo da estátua da liberdade, em Nova
Iorque, Zé tinha o objetivo de chegar ao Rio de Janeiro,percorrendo a costa
litorânea das Américas em um barco a pedal. Nesta aventura, buscava alertar a
comunidade internacional para a poluição das águas do planeta. Entretanto, na
cidade de Dzilam de Bravo, no México, 18 meses depois da partida, sua
embarcação sofreu danosirreparáveis ao enfrentar o furacão Rita, impedindo o
término da viagem. Dos 23 mil quilômetros programados, pedalou cerca de 10
mil.
- Zé do Pedal 50 anos (2007) - Na comemoração de seus 50 anos, construiu uma
embarcação a pedal feita com garrafas pet, um quadro debicicleta encontrado
em um lixão e algumas barras de aço. Com ela, realizou uma inusitada travessia

da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para chamar a atenção para a
poluição das águas e a importância do Protocolo de Kyoto.
- Extreme World (2008/2010) - Em um kart a pedal, viajou da França até a África
do Sul. Nesta aventura, de cerca de 17 mil quilômetros,divulgou uma campanha
internacional de combate ao Glaucoma e à Catarata em países pobres.
- Projeto atual: “Extremas Fronteiras, Barreiras Extremas” - Cruzada pela
Acessibilidade – É uma caminhada, de 10.700km, dando 150milhões de passos,
empurrando uma cadeira de rodas, saindo de Uiramutã, (RR) fronteira norte
com a Venezuela, até Chui (RS). Visitando 327 cidades de 20 estados, visando
conscientizar o povo brasileiro sobre um dos principais problemas que afetam
às pessoas com deficiência: as barreiras arquitetônicas.
Contatos Zé do Pedal: 031-86003001
zedopedal@gmail.com
Saiba mais: www.zedopedal.com.br
www.zedopedal.skyrock.com
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O que é: Uma caminhada, empurrando uma cadeira de rodas
Começo: 10 de Fevereiro de 2014 do município de Uiramutã, (RR)
Término: Março de 2015, no município de Chui (RS)
Distância: 10.700km, no qual serão dados 150 milhões de passos,

pela

Se estivermos na direção certa, tudo
que precisamos fazer é continuar caminhando.
CL Jose Castro (Zé do Pedal) Lions Clube de Vicosa - DLC12
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