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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

O CONTRAPONTO NAS ASAS DE 2013

A saudade, mesmo que indizível, até que é preço justo, considerando-se o prazer imenso que é poder estar de volta com e ao nosso jornal. Este nosso oitavo ano de atividades confirma o denodo de todos os colaboradores engajados na luta que nos mantém atuantes como contraponto
ao que seja ou possa se tornar daninho para o segmento.

Como sopro de renovação, porém, os senhores vão encontrar nesta edição novos companheiros que com suas ideias e seus textos vêm engrossar nossas  fileiras, as dos que entendem que cada um de nós deve dar sua cota em prol de todos.

A diante companheiros, Bem vindo os que chegam e que todos sejamos o contraponto necessário para que nosso segmento consiga se fazer representativo na luta de cada um e na vitória de todos.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva


Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC (Março 2013)

No dia 7 de março, às 10:00 h, no Palácio Tiradentes, sala 316, participamos da Audiência Pública com a abordagem sobre a “Intersetorialidade e o Financiamento da Política Pública para Pessoa com Deficiência – Convênio FIA”.

Ainda no dia 7 de março, foi realizada uma entrevista para o site da Associação com o comentarista esportivo da rádio CBN Francisco Aielo.

No dia 8, realizou-se uma reunião com o deputado federal do PSDB Otávio Leite.

No dia 15 de março, a Associação promoveu uma homenagem a mais uma personalidade do nosso segmento, dessa feita ao professor Hercen Rodrigues Torres Hildebrandt.

No dia 16 de março, o presidente Gilson participou da Assembleia Geral da CBDV - Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais, durante a qual houve troca de experiências e contato com outras instituições.

Gilson Josefino - Presidente



#3. O IBC  EM FOCO

 Colunista: VITOR ALBERTO DA SILVA MARQUES ( vt.asm@oi.com.br)

O IBC na Era das Sombras - Anos de Chumbo

Desde o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, esta Instituição tem sido incorporada à história deste país.

Uma vez proclamada à República, o Instituto toma o nome atual, em homenagem ao seu patrono e diretor durante vinte anos (Benjamin Constant Botelho de Magalhães).
Militar e professor de matemática, defensor do Positivismo e da República.

A partir desse período o Instituto Benjamin Constant ultrapassou como pioneiro da educação especializada no Brasil, a primeira República (1889-1930), a República nova, no período Getulista (1930-1945 e 1950-1954), a fase desenvolvimentista com Juscelino Kubitschek (1955 - 1960), até atingirmos a crise institucional de 1964 que gerou um golpe civil-militar, já que esse evento contou com apoio de grupos civis.
Esse período (1964-1985) caracterizou-se pela instalação de governos totalitários que decretaram  consecutivos atos institucionais que determinaram a caçassão e perseguição de inúmeros opositores ao regime instalado, tornando a repressão sobre esses grupos uma prática sistemática.

Alguém indagará, que relação terá o IBC com esses fatos históricos a serem esquecidos? Ocorre que, embora a instituição não estivesse diretamente envolvida nesses acontecimentos (somente relembrados para não serem repetidos),  acabou sendo atingida por seus efeitos.
Isso poderá vir a ser revelado através de uma profunda investigação a partir do Núcleo Nacional da Comissão da Verdade, instalada ao final do governo Lula e concretizada ao início do governo da presidente Dilma Rousseff, sempre com o aval do Ministério da Justiça.

Esta comissão vem estimulando a criação de núcleos estaduais que servirão de seu braço investigativo desse momento histórico. A comissão abriu um processo de mapeamento de locais onde foram efetuados interrogatórios e até mesmo sessões de tortura, promovidas pela Divisão de Ordem Política e Social (DOPS). somente no Rio de Janeiro,  foram constatados treze locais onde foram efetivadas essas práticas. Entre esses locais verificou-se que durante o período de 1965 e 1966 foram usadas dependências do IBC, mais precisamente em uma área do segundo andar. Essa ocupação foi mantida com extrema reserva e sigilo, em função do evento e da natureza da instituição.

Certamente a busca de resultados poderá ser infrutífera, dado que os responsáveis por essas práticas
devem ter tido o cuidado de não deixar vestígios que poderiam levar a conclusões sobre o ocorrido.

De qualquer forma essa busca, apesar de nos passar uma sensação de frustração pelos resultados pouco significativos, nos transmite a ideia de que vivemos um fato histórico altamente relevante que nos conduziu a uma anistia que protegeu de um lado os algozes, e de outro as vítimas desse processo de impunidade promovido pelo aparelho do Estado.

Essas lições alimentam a nossa esperança de que esses fatos não se repitam.

Vitor Alberto da Silva Marques 



#4.  DV EM DESTAQUE

Colunista: JOSÉ WALTER FIGUEREDO  (jowfig@gmail.com)


Acervo em Braile atrai deficientes visuais em Manguinhos

Desde a sua inauguração, em 2010, a Biblioteca de Manguinhos dispõe de um amplo acervo de livros voltado, exclusivamente, para deficientes visuais.
Aos 62 anos, a auxiliar de operação de Raios-X Maria Sônia Ribeiro já chega à Biblioteca Parque de Manguinhos com uma pergunta na ponta da língua: “Já receberam o livro Fortaleza Digital?”. Diante da resposta afirmativa, a leitora ansiosa  que é deficiente visual desde o nascimento  pede a obra emprestada e não se mostra intimidada com os cinco volumes que compõem a versão em Braille do best-seller do autor americano Dan Brown.

– Os livros em Braille são sempre volumosos, mas não tenho preguiça de ler. A literatura sempre foi muito importante na minha vida, porque instiga a imaginação, expande os horizontes e faz bem para a alma – explicou Maria. Desde a sua inauguração, em 2010, a Biblioteca de Manguinhos dispõe de um amplo acervo de livros voltado,  exclusivamente, para deficientes visuais.

Atualmente, o setor conta com 300 obras em Braille e 230 publicações em  áudio.
– Entendemos que, assim, mais pessoas podem frequentar a biblioteca cotidianamente – afirmou o diretor da unidade, Alexandre Pimentel. O espaço também disponibiliza equipamentos especiais para esse público, como um scanner com capacidade para transformar textos impressos em voz sintetizada, e o SuperVario 40, uma espécie de monitor que permite aos deficientes visuais navegar pela internet.
– Queremos aumentar o número de usuários deficientes visuais. Os leitores especiais podem vir até aqui usufruir do espaço e das publicações. Se forem cadastrados, estão autorizados a solicitar empréstimos de livros por telefone e indicar outra pessoa para buscar a obra em seu lugar – disse a coordenadora do setor de leitores especiais da biblioteca, Danyele Dias. Deficiente visual, a bibliotecária aposentada Maria Aparecida Rangel elogia a gama de publicações disponíveis na unidade.
– Aqui tem todo tipo de livro. Escolho a obra de acordo com meu estado de espírito. E eles sempre acrescentam novas obras ao acervo. É muito bom ter no Rio um espaço que ofereça livros para deficientes visuais. A leitura é crucial para Monitor especial permite aos deficientes visuais navegar pela internet: inclusão nós – afirmou Maria Aparecida.

Fonte: Jornal Correio do Brasil

***

Aluna deficiente visual do curso de Química da Ufac defende TCC e obtém nota 10

Na defesa de seu TCC, contou sua experiência como professora de Química, quando ministrou aulas a um aluno também cego.
Um auditório lotado presenciou nessa quarta-feira, 13, a apresentação da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Lidiane dos Santos Mariano, primeira aluna deficiente visual de nascença a formar-se, no Brasil, num curso de licenciatura em Química. O trabalho “Reflexões sobre a prática pedagógica do docente cego no ensino de Química para aluno cego” foi apresentado na sala ambiente Ana Shirley C. D’Ávila, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Acre (Ufac), por volta das 17h.

Lidiane dos Santos, estudante de Química da Ufac, fez seu trabalho de pesquisa e análise no Colégio Estadual Armando Nogueira (Cean), onde ela acompanhou o processo de inclusão às aulas de um aluno cego. Utilizou a metodologia de entrevistas gravadas e transcritas, feitas com o professor regente da sala, o coordenador da escola e o aluno cego. Também utilizou um “diário de bordo”, no qual escrevia, pelo sistema braile, o que ocorria nas aulas.
Mas o projeto de Lidiane não se resumiu a isso. Na defesa de seu TCC, contou sua experiência como professora de Química, quando ministrou aulas a um aluno também cego. Segundo ela, o deficiente visual é capaz de aprender como qualquer outro, se lhe for disponibilizado material didático específico, como objetos, esculturas e o sistema braile de leitura e escrita. Isso possibilita a compreensão do cego através das sensações táteis. “É possível um docente cego ensinar a um aluno igualmente cego e a alunos videntes, com o material adaptado e o auxílio da escola”, arrematou ela.

História de vida e superação 
A orientadora de Lidiane, professora Anelise Maria Regiani, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN) da Ufac, considera que essa experiência foi incomum e a fez resignificar sua profissão. “A imagem que todos têm de um químico é a de uma figura de jaleco, em meio a tubos de ensaio, num laboratório”, declarou. “Como uma pessoa cega busca uma titulação em Química? Lidiane me ensinou a olhar melhor, olhá-la e olhar os outros alunos: até que ponto compreendiam, de fato, o desenho que estavam vendo?”, refletiu a professora.

Após sua apresentação, Lidiane foi avaliada com grau máximo (nota 10). Para chegar a essa formatura, ela estudou em escola regular até a 4ª série. Depois concluiu o ensino fundamental e médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja). Em 2008, foi aprovada no vestibular da Ufac. Auxiliada pelo Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), prosseguiu no curso de Química, também com acompanhamento constante de uma monitora, Tâmila Cristina, de quem se tornou amiga pessoal.

Lidiane lembrou que superou muitos obstáculos para obter sua formação, como o preconceito de alguns alunos de seu curso. “É um sonho realizado”, disse, “agora me sinto aliviada e posso respirar melhor. Estou muito feliz”.

Fonte: O Rio Branco

***

Em trote solidário, alunos da Unifesp andam vendados e reclamam de poste em faixa tátil

Calouro de medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Pedro Paulo Moraes Mathias, 25, sentiu na pele as dificuldades enfrentadas por deficientes visuais durante trote solidário organizado pelos veteranos, nesta quinta-feira (14) no campus da Vila Clementino, em São Paulo. 

Enquanto dava a volta no quarteirão da instituição com os olhos vendados, o jovem teve seu trajeto interrompido por um poste no meio da faixa de piso tátil, na rua Pedro de Toledo. A atividade, feita com a caloura Cíntia Cabral, 18, era parte do trote solidário.  

“Nós estávamos seguindo a guia na calçada e, de repente, nos deparamos com um poste. É inacreditável. Considero um desrespeito com os deficientes visuais. Isso não pode acontecer”, avaliou o estudante. 

Trote solidário
No trote organizado pelos veteranos da Unifesp, os calouros devem realizar atividades adaptadas para deficientes físicos. Neste ano, a iniciativa contou com partidas de tênis de mesa, volta pelo quarteirão com os olhos vendados e basquete de cadeirantes, onde os novatos puderam jogar uma partida com a equipe da Adesp (Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência Física). 

José Sacerdote, 54, técnico do grupo, formado por paraplégicos, pessoas com sequela de poliomielite e outros traumas, conta que já é a segunda vez que participam do trote solidário da Unifesp. 

"É uma boa iniciativa, principalmente para os profissionais que queiram se aperfeiçoar na área", analisa. "Inclusive os cadeirantes que não puderam vir ficaram chateados porque ano passado foi uma festa".
Outro convidado especial foi o campeão no tênis de mesa Luiz Henrique Medina, 61. Nascido sem os dois antebraços, a perna esquerda, a língua e o maxilar inferior. 

“É uma honra para mim ter sido convidado. Isso é bom para as pessoas saberem que existe outro mundo além do delas mesmas”, declara. 

Os estudantes também aprovaram o evento. “A sensação é muito diferente, eu ouvi todos os barulhos dos carros, as pessoas conversando. Você começa a confiar no seu guia, é bem legal”, diz Cíntia Cabral, 18, caloura de fonoaudiologia. 

Momento de interação
A caloura de medicina Andréia Santos, 20, aprovou o trote. “Ele é importante para a interação entre os veteranos e para conhecer pessoas que você vai acabar lidando para o resto da sua vida na profissão”.  

Andréia está ansiosa com a graduação. “Eu acho que daqui para frente o curso vai continuar respondendo a todas as expectativas que eu criei”, analisa. “Passar aqui foi um sonho. Consegui na Santa Casa também, mas quem me conhece sabia que era aqui que eu sempre quis estar”. 

A "bixete" de tecnologia oftálmica, Andréa Shiba, 27, conta que ficou emocionada com o depoimento de Medina. Shiba, que já havia começado o curso de medicina veterinária na Universidade Federal de Lavras (MG), e decidiu mudar de curso se diz ansiosa. 

“Está sendo melhor que eu esperava. Agora eu quero aproveitar ao máximo, tudo que eu puder, iniciação científica, pós, mestrado, doutorado”.

Fonte: UOL Vestibular

***

Curso DOSVOX à distância

O Projeto Dosvox consiste no desenvolvimento de um ambiente informatizado que auxilia o deficiente visual em suas rotinas acadêmicas, laborais, entre outras.

O CAEC é um Centro de Apoio Educacional ao Cego que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos referentes a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Ele está localizado no Núcleo de Computação Eletrônica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos com inscrições abertas para o Curso Dosvox 2013.
Para maiores informações acesse: intervox.nce.ufrj.br
Curso à distância para Multiplicadores de Dosvox na Perspectiva da Educação Inclusiva 

Público Alvo: 
- Professores; 
	Profissionais e graduandos de áreas relacionadas ao atendimento da pessoa com Deficiência

 Visual; 
	Pessoas com Deficiência Visual (com Ensino Médio concluído).


Inscrições: 
	De 05 de março a 05 de abril de 2013.

	Para se inscrever acesse o site: http://intervox.nce.ufrj.br/curso_dosvox


Início do Curso: 
	08 de abril de 2013.


Término do Curso: 
	08 de novembro de 2013.


Coordenação Pedagógica: 
Professora MSc. Ida Beatriz Mazzill CAEC/UFRJ
E-mail: biamazzillo@nce.ufrj.br

Fonte: Rede Saci

***

Primeiro jurado cego do país faz história no Rio

Convocado em dezembro, ele participou de três júris e está à disposição da Justiça 
por Maria Inez Magalhães

Rio -  O juiz da 3ª Vara Criminal de Niterói, Peterson Barroso Simão, inicia o júri. Na plateia, os candidatos cadastrados pelo Tribunal de Justiça da cidade esperam o sorteio dos jurados que farão parte do julgamento.

Entre eles, o professor universitário e mestre em Ciências Políticas Alessandro Câmara da Silva, 40 anos, o primeiro jurado cego do país. Convocado em dezembro de 2012, ele já participou de três júris e está à disposição da Justiça do Rio até abril.

"Fui pego de surpresa. Recebi uma carta da Justiça mandando eu comparecer ao tribunal. Lá, soube que seria jurado. Queria muito ficar, achei que não seria possível, mas não encontrei nenhuma resistência, pelo contrário. Hoje, estou feliz, fazendo história e exercendo meu papel na sociedade", orgulha-se Alessandro, que nasceu com 3% de visão devido a uma catarata congênita. Aos 18 anos, parou de enxergar.

Alessandro, entre o promotor Leandro Navega (E) e o juiz Peterson Simão: apoio total para a participação  | Foto: Alessandro Costa / Agência O Dia

Além do juiz, o caso surpreendeu também o promotor Leandro Navega, já que ninguém sabia que Alessandro era cego.

"Fiquei em dúvida. Houve apreensão porque a legislação não trata sobre o caso. Mas eu e o doutor Peterson conversamos muito e decidimos aceitá-lo", contou Navega. Peterson conta que o promotor foi o grande entusiasta da causa. Ele quem o convenceu a aceitar Alessandro.

"Tive a certeza de que essa decisão era a certa quando ele me disse: 'No Tribunal do Júri, o melhor julgamento não se faz com os olhos, mas com a consciência formada pela livre e interna convicção de cada jurado'", contou o juiz.

Mecanismos especiais foram criados para a participação

Decidida a permanência de Alessandro, era preciso criar mecanismos para que ele participasse do júri. Durante a exibição de vídeos ou fotos, um oficial de Justiça ou o promotor descreve para ele o que está sendo mostrado e relata a reação da plateia.
"Posso até tocá-lo para mostrar onde foram os tiros ou facadas", explicou Navega. As cédulas de votação, usadas pelos jurados na sala secreta para decidir se condenam ou não o réu, sofreram alteração. Na que tem a palavra 'Não' foi colado um durex.
"Todas foram alteradas para que o voto dele não fosse identificado. O entusiasmo dele em ficar era tanto que me emocionou e me esforcei muito para conseguir que tudo desse certo", contou a oficial de Justiça Kássia Delgado.

Na cédula de votação com a palavra 'Não', foi colado durex para ele identificar | Foto: Alessandro Costa / Agência O Dia

TJ aprova participação de Alessandro
Presidente do Tribunal de Justiça do Rio, a desembargadora Leila Mariano aprovou e parabenizou a decisão de Peterson. "Se a necessidade especial do jurado não compromete a atividade que ele vai exercer, não há problema. Temos que ter o olhar da inclusão. Como não pensamos nisso antes?", questionou a desembargadora.

Na avaliação do juiz Peterson, Alessandro tem se saído muito bem nos júris. "As perguntas que ele faz são pertinentes e mostram que ele é capaz de entender e analisar os fatos mesmo sem ver as provas. Cabe à parte explicar o processo e ter o poder de persuasão para convencê-lo", avaliou o magistrado.



#5. DE OLHO NA LEI

Colunista: MÁRCIO LACERDA (  marcio.o.lacerda@gmail.com)

Rio de Janeiro, 19 de março de 2013

"A Pessoa Cega e a Isenção Tributária Relativa ao Pagamento do Imposto sobre a Renda".


Como é de conhecimento geral, espero, todos os brasileiros que ganharam mensalmente rendimentos acima de R$1.637,11  reais no ano de 2012 devem declará-los com relação aos ganhos desse período, até o próximo dia 30 de abril. Recebi uma consulta, muito recorrente, indagando-me se a pessoa cega teria direito à isenção fiscal relativa a esse tributo.

Importante esclarecer que Isenção é, em apertadíssima síntese, um instituto do direito tributário consistente na dispensa do pagamento de certo tributo, no caso, do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF).

A Lei nº 7.713/1888, que instituiu o imposto sobre a renda (IR), traz em seu art. 6º as hipóteses de isenção de pagamento desse tributo. Nos termos do inciso XIV do dispositivo aludido, a pessoa cega só faz jus ao benefício caso aposente-se ou reforme-se em consequência da cegueira.

Cumpre distinguir o termo aposentadoria de reforma. Ambos espelham a passagem do trabalhador para a inatividade. Contudo, aposentadoria refere-se ao trabalhador em sentido amplo, abrangendo o empregado, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), bem como o servidor público, destinatário de regime próprio (estatuto). Reforma, por outro lado, diz respeito ao militar.

Observe-se, todavia, que se a pessoa cega for pensionista, a teor do art. 6º Inciso XXI, da Lei nº 7.713/1988, ela faz jus à isenção sem ressalva.

Em conclusão, conforme esclarecido acima, a pessoa cega que trabalha não tem direito à isenção de pagamento do imposto de renda sobre a pessoa física, só sendo alcançada pelo benefício o aposentado ou reformado, cuja causa da passagem para a inatividade se dê em razão da cegueira, mesmo se a doença originária da deficiência se manifestar após a inatividade.

O pensionista cego, porém, tem direito à isenção, sempre.

Esclareça-se, por fim, que, na hipótese de o pensionista cego ter sofrido desconto de valor referente ao imposto sobre a renda da pessoa física, ou tê-lo recolhido, faz jus à restituição dessa importância, cujo cálculo deve respeitar o prazo prescricional, não podendo exceder dos últimos cinco anos.


Márcio de Oliveira Lacerda
De Olho na Lei
E-mail: márcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

Colunista:  SALETE SEMITELA (saletesemitela@terra.com.br)

A Boa Escola 

Meu brilhante colega Gustavo Ioschpe, uma das mais lúcidas vozes no que diz respeito à educação, escreveu sobre o que é um bom professor. Eu já começava este artigo sobre o que acho que deva ser uma boa escola, então aqui vai.

Primeiro, a escola tem de existir. No Brasil há incrivelmente poucas escolas em relação à necessidade real. Têm de existir escolas para todas as crianças, em todas as comunidades, as mais remotas, com qualidades básicas: não ultrapassar o número de alunos bem acomodados, e que eles não tenham de se locomover para muito longe; instalações dignas, que vão das mesas às paredes, telhado, pátio para diversão e recreio, lugar para exercício físico e esportes; instalações sanitárias
decentes, cozinha para alimentar os que não comem suficientemente em casa; alguém com experiência médica ou de enfermagem para atender aos que precisarem. Em cada sala de
aula, naturalmente, uma boa prateleira com livros sem dúvida doados pelos governos federal, estadual, municipal. E que ali se ensine bem o essencial: aritmética, bom uso da linguagem, noções de história e geografia para que saibam quem são e onde no mundo se situam. Falei até aqui apenas de ensino elementar em escolas menos privilegiadas economicamente. Em comunidades mais resolvidas nesse sentido, tudo isso não será apenas bom, mas excelente, desde a parte material até professores muito bem preparados que sejam bem exigidos e bem pagos.

No chamado 2º grau, além de livros, quem sabe computadores, mas ainda que escandalizando alguns creio que esses objetos maravilhosos, que eu mesma uso constantemente, não substituem um bom professor. E que, nesse degrau da vida, todos sejam preparados para a universidade, desde que queiram e possam. Pois nem todos querem uma carreira universitária, nem todos têm capacidade para isso: para eles, excelentes escolas técnicas, depois das quais podem ter mais ganho financeiro do que a maioria dos profissionais liberais. Professores com mestrado e se possível doutorado, diretores que conheçam administração, psicólogos que conheçam psicologia, todos com saber
e postura que os alunos respeitem a fim de que possam aprender.

Finalmente a universidade, que enganosamente se julga ser o único destino digno de todo mundo (já mencionei acima os cursos técnicos cada dia melhores e mais especializados). Universidade precisa existir, mas não na abundância das escolas elementares. É incompreensível e desastrosa a multiplicação de faculdades de medicina, por exemplo, cujas falhas terão efeitos dramáticos sobre vidas humanas. Temos pelo país muitas onde alunos não estudam anatomia, pois não há biotério, não têm aulas práticas, pois não há hospital-escola. Essa é uma realidade assustadora, mas bastante comum, que, parece, se tenta corrigir. Dessas pseudo faculdades sairão alunos reprovados nas essenciais provas do CRM, mas que eventualmente vão trabalhar sem condição de atender pacientes. Faculdades de direito pululam pelo país, sem professores habilitados, sem boas bibliotecas, formando advogados que nem escrever razoavelmente conseguem, além de desconhecer as leis e reprovados aos magotes nas importantíssimas provas da OAB. Coisa semelhante aconteceria com faculdades de engenharia mal preparadas, se existirem, de onde precisam sair profissionais que garantam segurança em obras diversas, de edifícios, casas, estradas, pontes. Vejam que aqui comentei apenas alguns dos inúmeros cursos existentes, muitos com excelente nível, mas não se ignorem os que não têm condições de funcionar, e mesmo assim... existem. Em todas essas fases, segundo cada nível, incluam-se professores bem preparados, muito
dedicados, e decentemente pagos professor não é sacerdote nem faquir.

O que aqui escrevo é mero, simples, bom-senso. Todos têm direito de receber a educação que os coloque no mundo sabendo ler, escrever, pensar, calcular, tendo ideia do que são e onde se encontram, e podendo aspirar a crescer mais. Isso é dever de todos os governos. E é nosso dever esperar isso deles.

//Fonte:  (Rev. "Veja" - 27/02/2013)



#7. ANTENA POLÍTICA

Colunista:  HERCEN HILDEBRANDT (hercen@terra.com.br)

Como vai nossa Associação?

Na reunião ordinária de sua Assembleia Geral, realizada no último dia 20, nossa Associação escolheu uma comissão de três membros para promover a eleição de sua Diretoria Executiva, seu Conselho Deliberativo e seu Conselho Fiscal para o biênio 2013-2015. O número de associados em pleno gozo de seus direitos não ultrapassava os trinta e dois, embora sejam necessários trinta e três para a realização do pleito com chapas únicas.

O baixo índice de adimplência dos associados é uma velha preocupação para nossos dirigentes.

em 20 de fevereiro, a pedido do próprio órgão, a Diretoria Executiva apresentou à Assembleia Geral proposta de redução dos componentes do Conselho Deliberativo de vinte - onze titulares e nove suplentes – para oito - cinco titulares e três suplentes. Se aprovada a proposta, o número de membros titulares do Conselho Deliberativo tornar-se-ia menor que o da Diretoria, constituída de seis elementos. Mas ela sequer foi levada a votação porque a Assembleia Geral não alcançou o quórum qualificado de dois terços dos associados em gozo de seus direitos, exigido por nosso Estatuto para sua reforma.

É importante lembrar que, no dia 15 de março, a Associação prestou-me uma homenagem, alcançando a frequência de setenta e duas pessoas, dentre as quais a grande maioria era de ex-alunos. É comovente para um velho professor aposentado, de pretensões modestas, receber o abraço daqueles que lhe frequentaram as aulas, colegas de infância, familiares, amigos particulares. Senti-me desorientado. Penso que nem soube como agradecer.
Mas preocupa-me observar que os eventos promovidos pela Associação interessam muito mais aos ex-alunos que a própria manutenção da entidade.

Não concordo com esta proposta de reforma. Entendo que um órgão colegiado como um conselho deliberativo não pode ter menos membros titulares que os da Diretoria Executiva. Mas trata-se de uma situação de fato.

Para participar da reunião extraordinária, examinei as competências do Conselho Deliberativo e concluí que, nas atuais condições da Associação, ele é perfeitamente dispensável. Em uma entidade tão pequena, mesmo o previsto no inciso IV do artigo 53 do Estatuto - elaborar e reformar o
Regimento Interno -, sua atribuição mais importante, poderia transferir-se para a Assembleia Geral. E não há colegiado mais legítimo que uma Assembleia Geral.

Preparei-me para defender a extinção do Conselho, e já contava com o apoio de alguns companheiros. Mas, como já relatei acima, o quórum exigido para a reunião não foi atingido.

A convite do companheiro José Maria Bernardo, aceitei participar de uma chapa de candidatos ao órgão, nas próximas eleições. Embora considerando nosso Conselho Deliberativo praticamente inútil, acho que podemos fazer dele, no próximo mandato, uma grande comissão de avaliação de nossa entidade e propor à Diretoria Executiva medidas capazes de estimular os ex-alunos do IBC a reconhecer sua associação como um instrumento de luta pelos reais interesses das pessoas cegas e com baixa visão brasileiras.

É possível que muitos de nossos leitores, frequentadores das atividades da Escola Virtual ou participantes de nossa lista de discussões imaginem que nossa Associação é uma entidade bem estruturada.

Isto infelizmente não é verdade. Não temos sequer uma sede. Realizamos eventos, acompanhamos a tramitação de alguns Projetos de Lei, comparecemos a audiências públicas, mantemos as atividades do Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação... mas o número de companheiros que compreendem a necessidade da construção de uma estrutura capaz de dar a nossa entidade os meios de que ela necessita para alcançar uma representatividade  digna da história do IBC e de suas
realizações ainda é muito pequeno.

Pelas informações que me têm chegado, creio que não teremos grande dificuldade para realizar as próximas eleições. É bastante comum, na maioria das entidades, os associados adimplirem em tempo de participar da sessão eleitoral. Isto assegurar-nos-á mais dois anos de existência da Associação.

Até quando, porém, teremos de contar com eventuais adimplências em período eleitoral para manter viva uma entidade Indiscutivelmente atuante, como a nossa?

Se você é ex-aluno do IBC e, em algum momento desfrutou de nossas confraternizações, se participou ou participa de alguma atividade do Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação, se preocupa-se com as questões sociopolíticas de nosso interesse... sugiro-lhe
refletir. Vale a pena bancar uma associação para manter-nos unidos e lutar por nossos direitos junto ao Estado e à sociedade?

Os nossos problemas só terão solução quando nós tivermos consciência de que eles são de todos nós.

hercen@terra.com.br



#8. UNIVERSO BRAILLE

Colunista: JONIR BECHARA CERQUEIRA (jonir.bechara@yahoo.com.br)
 
Apresentação desta coluna
 
A mais poderosa ferramenta até hoje criada, como fator de afirmação social das pessoas cegas será aqui focalizada em suas múltiplas dimensões, abrangendo passado, presente e futuro.
 
A partir de sua adoção, em diferentes países, o Sistema Braille se constituiu num insubstituível recurso para a comunicação, a expressão, o lazer, a profissionalização, a independência e a integração das pessoas cegas.
 
Convidado pelo Editor-chefe deste jornal, Valdenito de Souza, assumimos a responsabilidade de fornecer, por doze edições consecutivas, conteúdos diversificados de nossa produção, bem como
matérias recolhidas de fontes credenciadas.
 
O respeito aos inúmeros leitores, a alta qualidade alcançada por "Contraponto" e nossa especial consideração aos temas abordados nos estimulam a empregar os melhores esforços para corresponder a confiança em nós depositada.
 
Inventado em 1825 pelo estudante cego francês Louis Braille, o Sistema expandiu-se por diferentes países e continentes, em meio a contradições e contundentes rejeições. Sua universalidade foi consagrada em 1878, num congresso internacional em Paris, onde foi profundamente estudado e
confrontado com outras propostas de representação tátil, até que, finalmente, em 27 de setembro daquele ano, seu presidente proclamou:
 
  "Estudamos minuciosamente os diversos documentos que nos enviaram, examinando um
após outro, todos os sistemas, sopesando seus respectivos méritos. Considerando-se que o
Sistema Braille foi adotado pela Alemanha, Áustria, França, Bélgica, Holanda, parte da
Inglaterra, Itália e, inclusive, o Egito, devemos reconhecer que a tendência mundial se mostra
favorável ao Braille. A Comissão propõe que se adote o Braille, tal como é, por atender tanto à
leitura como à escrita e satisfazer as duas principais necessidades da inteligência humana.
Não é suficiente que a pessoa cega saiba ler. É necessário que possa escrever, de manifestar
seus pensamentos através da escrita, e isto só pode ser feito pela escrita braille. Quero dizer
que me refiro ao primitivo Sistema Braille, ao Braille Francês, e a nenhum outro."
 
O Sistema Braille será aqui sempre admitido como "o meio natural de leitura das pessoas cegas", assim considerado por especialistas internacionais.
 
As limitações impostas pela cegueira nos impõem a utilização de todas as formas acessíveis de aquisição de informações, sem exclusão de quaisquer recursos hoje disponíveis.
 
Independentemente das matérias por nós preparadas, indicaremos, sempre que possível, a leitura de textos pertinentes ao que denominamos: cultura do Braille.
 
Jonir Bechara Cerqueira
 


#9 EURECA

Colunista: VALDENITO DE SOUZA (valdenito@valdenitodesouza.com)

 Experiência brilhante, deve ser estimulada noutros estados, vem corroborar uma acertiva que diz: "... a força de uma idéia é algo imenssurável".   Eis um exemplo


Associação de taxis já faz cerca de 1,6 mil viagens por mês

Oficina se especializa em adaptar táxis e quer expandir negócio!
Desde 2009, uma associação de táxis de frota em São Paulo atende portadores de deficiência física e pessoas com dificuldades de locomoção.

O serviço de táxi acessível, que tem 35 carros adaptados, já faz cerca de 1,6 mil viagens por mês.
Na sede da associação, uma central telefônica funciona 24 horas por dia para atender às solicitações de passageiros portadores de deficiência, que hoje somam mais de 1 milhão na capital paulista.
"Há um número crescente de pessoas que ainda não conhecem o serviço e querem experimentar.
Nós nos colocamos à disposição, e isso faz com que as pessoas comecem a entender e a conseguir se locomover de uma forma melhor", diz Ricardo Auriemma, presidente da entidade.

A associação faz, em média, 50 viagens por dia. E, para o ano que vem, a ideia é aumentar o número, com mais 15 carros adaptados nas ruas.
Para receber os cadeirantes, os táxis acessíveis passam por um processo rigoroso.
Na oficina, são feitas as adaptações nos veículos.
A empresária Mônica Cavenaghi está no setor há mais de 30 anos e, há dois, investiu na empresa para fazer adaptações em táxi acessível.
No local, tudo tem que seguir as normas técnicas exigidas pelo sistema de transporte da cidade de São Paulo.
O custo de adaptar cada carro chega a R$ 15 mil.
O serviço é demorado e pode levar duas semanas.
"A ideia é, principalmente, que a pessoa não saia da sua cadeira de rodas pra ser transportada.
O princípio é, ou se abaixa, ou se rebaixa o piso ou se eleva o teto.
No caso do táxi, a solução mais usada hoje no Brasil é a de elevação de teto", diz Mônica.
O sistema instalado funciona como um elevador:
A cadeira de rodas é colocada em uma plataforma, e sobe até chegar ao piso do carro, com um simples comando do taxista.
"A diferença entre um táxi acessível como este e um táxi comum está na adaptação de todo o espaço interno do veículo e na segurança do passageiro.
Um dos itens principais é o sistema reforçado de travamento da cadeira de rodas", diz Anderson Damasceno, que é tetraplégico.
Hoje, a transformação do veículo representa 30% do faturamento da empresa.
Agora, a empresária quer expandir o negócio para outros estados.
Ela quer crescer 20% este ano.
"Nós buscamos a expansão da marca em relação a todo este projeto que temos aqui em São Paulo.
Ou seja, que o cliente encontre em qualquer lugar do Brasil", diz Mônica.

Oportunidade:
Para o Rodrigo Graziano Lopes, que é cadeirante, o táxi acessível permitiu uma mudança de vida.
Ele é portador de uma doença congênita que causa deformidades nas articulações e músculos.
Ele não anda e tem as mãos e os braços atrofiados, mas seu sonho sempre foi trabalhar e estudar.
Além da dificuldade de locomoção, a família sempre enfrentou problemas financeiros.
Foi em uma empresa multinacional que ele conseguiu o primeiro trabalho, como auxiliar administrativo, e a primeira oportunidade de construir um futuro.
Há três meses, a empresa paga, além do salário de Rodrigo, R$ 100 por dia de táxi acessível, pra que ele possa estudar.
"O Rodrigo é um colaborador extremamente dedicado à nossa empresa.
Nós vimos que ele estava com uma dificuldade por falta de continuidade no trabalho de educação dele, na formação dele, e a gente resolveu, a empresa, mais a nossa ONG, investir na educação do Rodrigo", diz Rosane Chene, gerente executiva da empresa.
Com todo este incentivo, agora Rodrigo trabalha durante o dia e faz faculdade de ciências da computação à noite.

// Fonte: Rede Saci



# 10. DV-INFO

Colunista:  CLEVERSON CASARIN ULIANA  (clcaul@gmail.com)

Seis idéias para revitalizar um notebook antigo

Prezados leitores,

O artigo abaixo sugere, entre outras coisas, a compra de componentes para notebooks. Apesar de tais produtos ainda custarem mais caro que os equivalentes para computadores de mesa (desktops), a diferença de preço já é menor que há poucos anos e tende a diminuir mais com a popularização dos portáteis. Para pesquisa de preços, sugiro o sítio Boa Dica, em www.boadica.com.br

Boa leitura e até a próxima.

***

Seis ideias para revitalizar um notebook antigo
Rafael Rigues, PCWorld Brasil e Melanie Pinola, PCWorld EUA

Você tem em casa um velho notebook que está encostado porque não dá mais conta do dia-a-dia? Com algumas atualizações rápidas de hardware e software você pode trazê-lo de volta à vida, e quem sabe evitar gastar mais dinheiro com uma máquina nova.

Não esqueça o backup!
Não custa lembrar: antes de fazer qualquer mudança no notebook, seja de hardware ou software, faça um backup de todos os arquivos importantes (especialmente os insubstituíveis, como fotos e vídeos das férias, e-mails antigos e documentos) num HD externo.

Hardware: três atualizações fáceis
Instale mais memória: a forma mais fácil, rápida e barata de aumentar o desempenho de qualquer PC é adicionar mais memória. Se o notebook tem apenas 512 MB de RAM, por exemplo, um upgrade para 1 GB pode deixá-lo até 30% mais rápido.

Memória é barata (um pente de 1 GB para notebooks custa cerca de R$ 50) e essencial para rodar sistemas operacionais mais novos como o Windows 7, portanto recomendo que você instale o máximo que a máquina suportar. Use o Configurador de Memória no sítio da Kingston - www.kingston.com/brasil - para descobrir qual o limite do notebook e que tipo de memória usar.

Troque o HD: um novo HD não vai lhe dar apenas mais espaço em disco, mas também pode melhorar o desempenho do computador. Discos mais antigos costumam funcionar a 4.200 RPM, velocidade considerada baixa hoje em dia. Um disco de 5.400 ou 7.200 RPM vai tornar o acesso às informações mais rápido e produzir uma diferença notável na inicialização, cópia de arquivos e uso geral.

Assim como a RAM, instale o HD com a maior capacidade que você puder encontrar. Mas antes de comprar, verifique qual o tipo de HD que o notebook usa: dê uma olhada no próprio disco, anote a marca e o número do modelo e confira as especificações no site do fabricante. Notebooks geralmente usam HDs de 2.5 polegadas (popularmente conhecidos como "HD de Notebook), mas a interface pode variar: máquinas produzidas antes de 2006 provavelmente usam discos com interface IDE, ao passo que as mais recentes usam discos SATA.

A troca geralmente pode ser feita em minutos e basicamente consiste em remover uma tampa na parte de baixo do notebook, tirar um ou dois parafusos, desencaixar o HD antigo do conector e colocar o novo no lugar. Os detalhes variam de máquina para máquina; consulte o manual ou faça uma busca na internet pelo nome do modelo mais a palavra "desmontar" ou "dissassembly".

Troque a bateria: baterias têm um ciclo de vida pré-definido e com o tempo perdem a capacidade de reter a carga. A solução é comprar uma nova bateria, que pode ser encontrada no site do fabricante ou em assistências técnicas autorizadas. Os preços variam conforme modelo, idade e até popularidade da máquina: baterias para um modelo relativamente obscuro que saiu de linha há 4 anos serão mais difíceis de encontrar e mais caras.

Software: escolha o sistema operacional
Reinstale o Windows: com o tempo o Windows vai ficando mais "pesado", resultado de resíduos deixados para trás por programas desinstalados, fragmentação do disco, atualizações passadas e desgaste do dia-a-dia. A melhor forma de resolver o problema é usar o CD de recuperação do sistema que veio com o notebook para reinstalar o Windows e deixá-lo como no dia em que saiu da fábrica.

O problema é que isso vai instalar também todos aqueles softwares indesejados que o fabricante resolveu incluir com a máquina (como versões de demonstração de jogos, anti-vírus e pacotes de escritório). para removê-los você pode usar utilitários como o Revo Uninstaller Portable - www.revouninstaller.com/download/revouninstaller.zip -, que é gratuito, ou o Total Uninstall - www.martau.com - (US$ 30), que tem mais recursos, funciona em programas de 64 Bits e lida até com desinstalações que requerem reinicialização. E se quiser uma solução mais automática, experimente o PC Decrapifier - http://pcdecrapifier.com/ -.

Atualize para o Windows 7: se o notebook ainda roda o Windows XP ou o Vista, migre para o Windows 7 (se possível) para conseguir desempenho muito melhor. A Microsoft oferece uma ferramenta gratuita chamada Windows 7 Upgrade Advisor - http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/downloads/upgrade-advisor - que ajuda a determinar se seu notebook pode ou não rodar o sistema. Talvez você tenha de fazer os upgrades de RAM (1 GB é o mínimo, mas recomendamos 2 GB) e HD que mencionamos.

Sim, sabemos que uma cópia do Windows 7 Home Basic custa mais de R$ 200 e isso não é barato. E de fato, se você quer usar o notebook esporadicamente como uma máquina secundária ele pode não valer a pena. Mas se pretende usar a máquina diariamente, tenha em mente que o Windows 7 já provou rodar bem mesmo em notebooks mais antigos e netbooks e tem uma tonelada de novos recursos para conexão a redes, organização de documentos, segurança e mais.

E o Windows 8? Ele tem algumas vantagens, entre elas o consumo menor de memória, mas tem requisitos de hardware que podem inviabilizar o uso em máquinas antigas. Entre eles um relacionado ao monitor: para rodar a nova interface este deve ter resolução mínima de 1024 x 768 pixels. Se não, você ficará limitado ao modo desktop como no Windows 7. Mas o sistema é otimizado para telas "widescreen" e o ideal é uma resolução de 1366 x 768 pixels, necessária para rodar dois aplicativos "lado a lado". Se a resolução do monitor do notebook é menor que essa, fique com o Windows 7.

Experimente o Linux: quer um sistema operacional leve, seguro e grátis? Experimente uma das muitas versões (ou "distribuições) do Linux disponíveis. Para os iniciantes recomendamos o Ubuntu - www.ubuntu.com -, a distribuição mais popular da atualidade. Ele não só é fácil de instalar como vem com quase todo software que você pode precisar no dia-a-dia como navegador, pacote de escritório, reprodutor de áudio e vídeo, editor de imagens e mais. E se você quer apenas experimentar em vez de migrar, pode instalá-lo lado-a-lado com o Windows ou rodar o sistema a partir de uma pen ou CD sem instalar nada no HD do notebook. Já dissemos que é grátis?

E o que fazer com um notebook antigo?
Há várias formas de reaproveitar uma máquina. Você pode deixá-la de prontidão como um "backup" para quando o PC falhar, colocá-la na cozinha para ler receitas e notícias na hora do café, dar para as crianças se divertirem com vídeos do YouTube e joguinhos, doá-la para caridade e muito mais.

Recentemente transformei um velho notebook que tinha uma bateria morta, teclado com mau-contato e monitor que não funcionava em um desktop simples. A máquina fica numa mesa ligada à tomada (dispensando uma bateria nova), com um teclado e mouse sem fio e ligada a um monitor de 19". Com um processador Intel Core 2 Duo de 2 GHz, 2 GB de RAM e 120 GB de espaço em disco, ela é mais do que suficiente para navegar na web, editar texto, assistir vídeos no YouTube e rodar jogos simples (Spelunky é um sucesso com as crianças - ver www.spelunkyworld.com -). E como eu já tinha monitor, teclado e mouse em casa, o único custo foram os pentes de memória. Bem melhor do que jogar o computador fora.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

Colunista DEBORAH PRATES  (deborahprates@oi.com.br)

De uma ação nasceu a “REAÇÃO” 15 anos!




Descrição da foto: No centro da foto está Deborah Prates, de blusa cor salmão e bermuda jeans, segurando Jimmy Prates. Ambos estão subindo as escadas do avião de degraus cinza escuro e laterais brancas. Ao fundo e abaixo está um chão de asfalto e quatro outros passageiros esperando.


Bem mais de 40 minutos foi o tempo que esperamos para a nossa decolagem. Engarrafamento na pista! Seis aeronaves estavam na frente da nossa por culpa de obras de alargamento de uma das pistas do aeroporto de Guarulhos. Imagino o que vem por aí na Copa/2014.

Na verdade ganhamos esse tempo para fazer uma retrospectiva da festa da noite anterior de 15 anos da Revista Reação. Impecável!

Recordei com a minha melhor amiga o pensamento de Albert Einsten: "Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela". Quantas pessoas devem ter achado, a princípio, a ideia de "RODRIGO ANTONIO ROSSO" sincero absurdo. Uma revista que fala sobre o universo das PESSOAS COM DEFICIÊNCIA!? Loucura, sem chance!

No dia 24/10/2012, tive a honra de subir ao palco do Memorial da América Latina, na querida SP, para receber das mãos do genial "RODRIGO ROSSO" uma placa, onde estão gravadas palavras mágicas que traduzem a concretização de 15 ANOS" de "loucura" dessa longa estrada percorrida pela Equipe da Reação. Nossa, foi o máximo para mim ter em memória o reconhecimento do meu trabalho na busca, incansável, pelas acessibilidades.

O Brasil estava no coco! Aquele bobó de camarão estava dos deuses servido naquela metade de coco maduro. A festa rolava enquanto eu curtia a iguaria. Viajava na maionese; melhor, no crustáceo! Lembrava a emoção que senti ao ouvir meu nome ser anunciado para receber das mãos de "RODRIGO ROSSO" a honraria. Jimmy Prates, é óbvio, estava ao meu lado, no tempo em que minha filha eternizava a magia do momento com suas câmeras.

"RODRIGO ROSSO" mudou hábitos; viajou nas asas de sua imaginação. A essa ousadia dá-se o nome de ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. E os maus hábitos estão de tal forma entranhado nos cérebros engessados pela forma da indústria da moda que os terráqueos não se dão conta dessa principal modalidade de acessibilidade!

Meu coração estava mergulhado no contexto dos beijinhos no interior do copinho que devorava com a colherinha da "Barbie". Propositalmente custei a devorar tantos beijinhos que estalavam no céu da minha boca. Cada uma das capas da "REAÇÃO" expostas na festa tinha o sabor de um beijo. Tão abstrato e, paradoxalmente, tão concreto.

Admirado "RODRIGO ANTONIO ROSSO" essa crônica é a minha singela homenagem para você que acreditou no potencial da pessoa com deficiência. Incluir é processo de construção de sociedade igual. Bacana você ter tido a sensibilidade de consignar nas edições da "REAÇÃO" que as diversidades existem no dia-a-dia e hão que ser aceitas pela sociedade como são e não como gostaria que fosse.

Da cabine o comandante anunciava: - Tripulação, preparar para a decolagem. Apertei a mão da minha filhota tão amada. Saímos do chão no ritmo da canção: "... foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão ..." Quando estabilizamos no ar me veio a mente um pensamento de "Roosevelt", que dedico ao ser humano maravilhoso de nome "RODRIGO ROSSO".

"É muito melhor arriscar coisas grandiosas, a alcançar triunfos e glória, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta a que se conhece como vitória nem derrota."

E vamos somando nossas loucuras responsáveis!

Carinhosamente.

Deborah Prates + Jimmy Prates



# 12.PERSONA

Colunista:  IVONETE SANTOS  (ivonete@jfrj.gov.br)

 Cego, empresário conta como construiu carreira de sucesso

Aos oito anos, Marcelo Prado descobriu ter retinose pigmentar, degeneração da retina que tirou 70% de sua visão.
Mas sua disposição de superar esse e os demais desafios nunca foram afetados, mesmo após a perda quase completa da visão numa cirurgia mal sucedida em Cuba.

Agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal, construiu uma carreira de sucesso no setor de agronegócios, no qual sua consultoria, a MPrado, tem clientes em 25 Estados brasileiros, nos países do Mercosul, em Portugal e na Inglaterra. Aos 56 anos, dá palestras e lançou livro para inspirar os desanimados. 

Leia o depoimento de Prado.  

“Meu jeito de olhar o mundo mudou bruscamente aos oito anos, quando, num piscar de olhos, uma doença de nome estranho --retinose pigmentar-- me tirou 50% da visão. De repente eu precisava me levantar para copiar o que estava na lousa, que já não era vista de meu lugar.  

Naquela época e na adolescência, sentia-me feio, tímido e sem perspectiva.  

Para me popularizar, decidi inspirar-me nos Beatles. Em seis meses aprendi a tocar guitarra. Mas, sem vaga para guitarrista nas poucas bandas da minha Ituverava dos anos 1970, tive de aprender teclado. Aí, sim, entrei na principal banda que animava os bailes na região.
A estratégia de ser músico me favoreceu com as garotas e ainda proporcionou a atitude e o desembaraço necessários para que, anos mais tarde, eu viesse a me tornar professor e palestrante. 

Aos 17 anos, já com apenas 30% da visão, sonhava ser engenheiro-agrônomo. Eram mil candidatos para 40 vagas. Fui o nono colocado.
Nos anos do curso tive passagens dramáticas, como os zeros que tirei nas provas que dependiam de observar o solo e os vegetais. Para compensar, memorizava aulas inteiras para, nas provas
teóricas, obter nota máxima e alcançar a média para a aprovação. Formei-me em 22º lugar.

VICE-PRESIDENTE
Em 1978, fui apresentado por um tio a Luís Alberto Garcia, presidente do conselho de administração do grupo Algar, de Uberlândia, onde me tornei gerente de produção na Algar Agro, 
indústria de óleos vegetais. Onze anos depois, era vice-presidente.

Aos 35 anos, fui a Cuba tentar um tratamento considerado promissor na época para reverter a doença. Só que a cirurgia deu errado e voltei com apenas 1% de visão.
No fim dos anos 1980, a Algar Agro chegou a ser a segunda maior produtora de soja do país, mas, na década seguinte, veio a crise do setor. Em 1999, fui demitido da única empresa que assinou minha carteira profissional.

Todos nós temos momentos em que nos sentimos fragilizados --por problemas pessoais, profissionais ou físicos. E, quando a gente se sente assim, o erro é entregar os pontos. Nessas horas é preciso enfrentar com persistência e ter motivação.

Logo após a demissão, decidi abrir a consultoria em agronegócios MPrado.  
Demorou quase um ano até conquistarmos o primeiro grande cliente --a Basf.  
Mas isso só foi possível depois de valorizarmos o fato de sermos do interior. E a gente se apresentou aos clientes assim: "Somos caipiras de nível! Falamos inglês e entendemos a cultura e os costumes do interior!".  
Depois de comprovar nossa capacidade, fechamos o segundo grande contrato, com a Syngenta. Hoje temos clientes em 25 Estados, no Mercosul, em Portugal e na Inglaterra. Também abri novos negócios --como um minishopping e um centro empresarial.

EMPRESÁRIOS INFELIZES 
Frequentando círculos sociais e empresariais, percebo alto índice de infelicidade entre os executivos.  
Muitos tomam calmante e antidepressivos. Conheço donos de iate que não têm com quem passear. Donos de jato que não têm quem levar para jantar em outra cidade.
São pessoas frustradas e, geralmente, sem amigos.

Aponto, nas empresas, a nova vertente do conceito de sustentabilidade --a realização global do colaborador e do líder.  
Está comprovado: se o empresário e seus funcionários não conseguem alcançar a felicidade --pessoal e financeira--, a produtividade não se sustenta.

Quando escrevi o livro "Meu Jeito de Ver", cuja renda direciono ao Instituto Integrar (de inclusão de deficientes), pensei em inspirar os leitores com meu exemplo de vida. Existem muitos casos, como o do pianista João Carlos Martins, com quem compartilho a determinação de ser feliz acima da dificuldade física.
Não sou vítima nem azarado. A cegueira me proporciona alta sensibilidade, audição apurada e memória cavalar.  
O fato de eu não enxergar faz com que meus filhos, minha mulher e meus amigos sejam meus olhos nos locais que visitamos e narrem como estão a praia, os coqueiros.  
Só vejo as imagens quando durmo e sonho --e tudo nitidamente. Sou casado, tenho cinco filhos e quatro prioridades na vida: família, saúde, amigos e empresa. 
Sei que tenho capacidade de alcançar resultados e, como todo mundo, tenho que batalhar para conseguir as coisas.  
Só que vou além: preciso provar minha competência vencendo o preconceito de incapacidade que ainda existe contra nós, deficientes.”
 
//Fonte:Agência de Notícias - JORNAL FLORIPA



# 13.SAÚDE OCULAR

 Esta coluna é assinada pelo HOB  - Hospital Oftalmológico de Brasília - atfdf@uol.com.br

O jornal Contraponto mantém um convênio informal com aquela  renomada instituição.
Caso deseje, o leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.

- - -

Volta às Aulas:

Tecnologia invade agenda do estudante e pede novos hábitos 

Brasília, 24/1/13 - A cada volta às aulas a tecnologia ocupa mais espaço na vida dos alunos. E a adequação de hábitos para conviver com PCs, laptops, tablets, iPhones, todos os hardwares e aplicativos deve ser também proporcional a esta verdadeira "invasão" de eletrônicos em todas as atividades do dia de um estudante. A atenção deve focar-se desde o tempo de exposição dos olhos frente aos monitores até o lugar físico onde estão instalados na hora de estudar, a luz que incide sobre eles, a distância ideal em relação aos olhos, lista o oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Mário Jampaulo. 

Especialista em correção refrativa, Jampaulo lembra que há nome para o esgotamento gerado pelo mau uso da tecnologia que vai tomando conta do dia dos estudantes. Chama-se Síndrome do computador a falta de lubrificação do olho decorrente do não piscar o necessário. Em frente ao computador, esquecemos de piscar. Este é um comportamento inconsciente, explica o oftalmologista.

Pisque - "Uma pessoa concentrada na leitura reduz em até 80% o volume de piscadas. Normalmente, as pessoas piscam entre 20 e 25 vezes por minuto. Durante uma leitura atenta, não é raro que pisquemos apenas 4 a 5 vezes no mesmo período. Esta alteração leva ao desgaste da superfície ocular, a córnea, que fica superexposta,sem lubrificação o que leva ao cansaço visual, ardência e vermelhidão", observa.

O médico do HOB observa que a fadiga ocular pode levar o paciente a queixar-se de náuseas, cefaleia, enjoo, e redução da competência para a leitura. Seu aparecimento pode também ser facilitado por fatores além do tempo de exposição frente ao computador, mas também pela má correção visual, óculos vencidos, por exemplo, a má iluminação no ambiente de estudo ou excesso de iluminação e excesso de carga de trabalho para perto como ler e escrever.  

Ambiente - Para voltar às aulas e garantir que as novidades tecnológicas trabalhem a favor do estudante, Mário Jampaulo lista também algumas dicas para organizar o cantinho de estudos e o tempo de concentração absoluta. 

A receita é simples e eficiente: para cada 50 minutos de atividade em frente ao computador, deve-se parar por três minutos, aproximar-se de uma janela e olhar para longe para que a musculatura intrínseca do olho (ciliar) descanse e exerça com a maior qualidade sua função fisiológica. 

Observe se a iluminação do local de estudos está adequada e se a vista está confortável para a leitura, se ainda não tiver visitado o oftalmologista este ano.

Tente dedicar mais horas de estudo durante o dia, com a iluminação natural, "é mais confortável e ideal", diz o oftalmologista. Contudo, se dispuser somente das noites para aprender, crie um ambiente saudável de estudo para ganhar maior rendimento. 

"É aconselhável que a lâmpada esteja a distância aproximada de 50 centímetros de altura do local de estudo visualizado pelo estudante, sendo que a luz deve incidir pelo lado contra-lateral à mão que escreve. Nesta posição, 60 watts de potência na lâmpada são suficientes para iluminar o ambiente de leitura de forma adequada", descreve o oftalmologista.

- - -

Mobilização pela saúde nas escolas :

Professores têm como identificar problemas visuais dos alunos, diz oftalmopediatra

Brasília, 9/3/2013 - O equivalente a 30% das crianças em idade escolar apresentam problemas de refração, não enxergam direito. Elas precisam de correção por meio de óculos para se desenvolver intelectualmente. A constatação de que este problema impacta na questão da evasão, repetência escolar e limitações chamou a atenção dos ministérios da Saúde e da Educação, que instituíram a Semana de Mobilização da Saúde na Escola. Na última sexta-feira( 8), o prazo de adesão dos municípios brasileiros ao programa foi prorrogado até o dia 15 de março. Este ano, dois temas são destacados, a Prevenção da obesidade e a Saúde ocular.

De acordo com a oftalmopediatra do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura, "o professor é um agente muito importante no combate aos problemas de visão que podem acometer as crianças em idade escolar."

Sinais - A médica salienta que existem sinais manifestados nos alunos, aos quais professores devem ficar atentos a fim de encaminhar a criança para um oftalmologista em tempo de recuperar a visão e permitir o aprendizado.

O baixo rendimento em sala de aula pode ser um sinal de que algo não vai bem com a visão da criança. Alguns alunos ficam estigmatizados como desinteressados, quando sofrem com problemas de refração, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo, observa a oftalmologista do HOB. Outra disfunção ocular que também cria dificuldade de aprendizado é o estrabismo (desvio ocular).

A oftalmologista enumera como principais indícios de problemas oculares nas crianças:

- Baixo rendimento em sala de aula;

- Confusão de letras;

- Lacrimejamento excessivo;

- Dificuldade de ler o que está no quadro;

- Coceira nos olhos;

- Vermelhidão ocular.

Os principais problemas oculares que se manifestam na idade de alfabetização (até os 7 anos) são:

Erros refrativos - São os defeitos de qualidade de visão como a miopia, hipermetropia e astigmatismo. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. O olho do míope é longo e a imagem se forma antes da retina. Já a hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto já que o olho é pequeno e a imagem se forma depois da retina. E o astigmatismo ocorre quando a visão fica embaçada, com mais de um ponto de foco. Não se vê bem o que está na vertical ou na horizontal, explica a especialista.

Estrabismo - A oftalmopediatra do HOB descreve o estrabismo como a diferença de alinhamento entre os olhos. Os principais sintomas do estrabismo mostram olhos desalinhados e movimentos oculares sem coordenação. Além desses sinais, a criança pode apresentar visão dupla e perda de profundidade da visão, comenta. Como não há percepção de distância e profundidade, é comum a criança escrever fora das linhas do caderno ou ao colorir um desenho não respeitar suas margens.

Ambliopia - É a diferença da qualidade da visão entre os olhos. Também é conhecida como olho preguiçoso, ou seja, um dos olhos ou ambos apresenta baixa visão. É ocasionada principalmente por estrabismo ou diferença de grau entre os olhos. O dano só é reparado com tratamento até 8 anos. A partir dessa idade, o sistema neurológico-visual já está desenvolvido e não é possível mais correções dessa natureza, alerta.

Conjuntivite - É a inflamação da membrana ocular, acompanhada de vermelhidão e secreção. "A causa da conjuntivite pode ser infecciosa, alérgica ou tóxica. Seu contágio é muito frequente nas escolas, principalmente até os 7 anos de idade porque as crianças nessa faixa etária interagem bastante", diz Dorotéia.


Mais informações
ATF Comunicação Empresarial

Contatos:
Teresa Cristina Machado
Tel.: (61) 3225-1452 / 9983 9395



#14. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

Gostaria de informações(notícias/contatos) sobre José Roberto Texeira,
do RJ que estudou no I B C, nas décadas 60/70.

Informações para a redação do Contraponto(contraponto@exaluibc.org.br).


*Obs.: Espaço aberto para a  localização de companheiros a partir do
universo dos leitores do Contraponto.



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

Crepúsculo

Entre o alvorecer e o entardecer, éramos nós.
Entre o antes e o depois, sussurrava nossa voz.

Entre avalanches e calmarias, havia o desejo.
Entre o pouso e a decolagem, morava o beijo.

Hoje me enche de júbilo, esse crepúsculo de agora.
que separa meus sonhos futuros, dos sonhos de outrora.

Os sonhos que enfeitávamos, repousam na cama do passado
mas eis que chega de mansinho, o personagem dos crepúsculos futuros

Ele vem ao sabor do vento, com a astúcia de um marinheiro
Na sua fala moram as notas musicais, de um charmoso seresteiro

Então, canto assim:

Não quero bússolas à me guiar!

Não quero relógios à me controlar!

Não quero evidências à me conduzir!

Não quero amarras à me impedir!

Quero a luta constante do frio com o calor.
Quero morrer e nascer mil vezes nas asas do amor.

Quero encantar o novo ser.
Quero levitar até o amanhecer.

Quero chorar de rir diante do belo rapaz.
Quero ficar na história desse alguém.

Quero que os poetas, letristas e compositores, inspirem-se cada vez
mais!
Para que a trilha sonora composta, harmonize o alvorecer e o amanhecer
de cada pintura e escultura que nossos corpos farão no futuro!

Autoria:Suilan Lira Sena.

- - -

I B C, Bênção para muitos

Por diferentes motivos, o Instituto Benjamin Constant foi uma bênção em muitas vidas e hoje, certamente, segue sendo doce e amarga saudade nestas mesmas. 
Faz algum tempo, falei do Cristiano e da Maria Neide, dois jovens que não se destacaram como alunos, mas que também fazem parte da memória sentimental da querida escola. 
No mesmo caso, ainda que de forma diferente, estão Jorge Madureira e Ana Lúcia. Ele, um garoto simplório que entrou para a escola já um pouco grandinho, mas que não teve condição de progredir em qualquer dos vários cursos por ela oferecidos.  A despeito disto, todavia, merecia nossa estima por tratar-se de um menino alegre, pacato e cheio daquela ingenuidade que parece fazer de quem a possui uma eterna criança. Sem zombar dele embora, ríamos a bom rir quando ele cantava o bolero abismo, gravado pelo Anísio Silva, com desafinação e letra muito próprias de si mesmo e inimitáveis por qualquer de nós. Ela, uma menina que entrou pequena para a escola mas que também não progrediu nos estudos. Segundo se diz, era uma índia que, trazida da selva, teria sido civilizada no Instituto.

Verdade? Mentira? Francamente, não sei. Sobre ela o que sei é que gostava imensamente da música erudita e tinha facilidade para se afeiçoar a pessoas que dela se aproximassem dando-lhe atenção. Em curiosa expressão de carinho, costumava ligar as pessoas a quem se afeiçoava à música, arte da qual ela gostava tanto, de uma forma exclusiva: Chamando cada pessoa com palavras ligadas às rádios, às músicas e até a compositores  admirados por ela. Havia mesmo uma professora que ela chamava de orquestrinha, numa homenagem conjunta à professora e à Orquestra Sinfônica Brasileira, bem como uma outra que ela chamava de Nacionalzinha, homenagem conjunta à pessoa em apreço e à rádio Nacional do Rio de Janeiro. 

Confesso que depois que saí do I B C, talvez como todos os contemporâneos destes colegas, já não me lembrava deles. Afinal, só reverenciamos àqueles que vencem, e estes colegas fazem parte do grupo que não venceu. Quando suas lembranças pareciam definitivamente sepultadas no passado, ei-los que surgem grandiosos como só podem ser os humildes. Em 1964, quando o governo que se instalara deu início à transformação do colégio, segundo o relato que ouvi, eles foram retirados da escola. Relutaram, choraram, imploraram talvez, mas não havia jeito: Ordem, é ordem. Finalmente vencidos, ela arrancou um punhadinho da grama do pátio para levar como lembrança e expressão da nascente e já eterna saudade que lhe feria o coração. Quanto a ele, talvez na maior expressão de amor e gratidão que nossa escola tenha recebido de alguém, beijou o chão sobre o qual caminhara tantos anos.
Ouvindo estes relatos, fixei de forma definitiva estes colegas na minha lembrança porque compreendi que eles mostram duas grandezas incontestáveis: sua humildade e seu amor.

Autoria: Ary Rodrigues da Silva

- - -

*OBS.:  Nesta coluna,  editamos "escritos"(prosa/verso) de companheiros cegos
(ex- alunos/alunos ou não) do I B C.
Para participar: mande o "escrito" de sua lavra para a redação
(contraponto@exaluibc.org.br).



#16. ETIQUETA

Colunista:  RITA OLIVEIRA (rita.oliveira@br.unisys.com)

A hora dos cumprimentos

- A hora de cumprimentar alguém pode revelar se você é uma pessoa educada ou não. Mesmo que o outro seja um desconhecido, é muito gentil cumprimentá-lo. por exemplo, na hora de pegar um táxi, no ônibus, na lanchonete, na padaria... dar bom dia é a melhor forma de começar o dia.

Cumprimentos formais
- Conhecido de vista: Cumprimente-o com um bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou pelo menos faça um aceno com a cabeça, acompanhado de um leve sorriso. tenha certeza de que a outra pessoa vai lhe achar uma pessoa muito educada.

- Apresentações formais: Você é apresentado a uma pessoa pela primeira vez. o que fazer nessa hora? se for numa situação formal, no trabalho, por exemplo, estenda a mão com um sorriso no rosto, mesmo que a outra pessoa seja uma mulher. evite os beijinhos logo de cara. Agora, se a reunião foi agradável, despeça-se com beijinhos, se for do sexo oposto ou entre duas mulheres.

-Apresentações informais: numa festa, vale trocar beijinhos com as pessoas que você conhecer. Se forem bem mais velhas que você, porém, estenda a mão gentilmente, para sentir o terreno antes. Se ela for receptiva, aí sim dê dois beijinhos.

- Um, dois ou três? ; A quantidade de beijos que se dá é uma questão cultural. no Rio, são dois. Em São Paulo um só. Minas e Rio Grande do Sul, três. ma atenção, três só nesses estados, porque esse papo de três para casar é dose, não?

Com que roupa eu vou?
- O traje passeio é a mesma coisa que o traje esporte fino. Neste caso requer um toque a mais de formalidade do que o traje esporte. veja como usar o traje passeio.

Dicas
- O que vestir: mulheres devem caprichar um pouquinho a mais a produção. escolher calças mais elaboradas, blusas com um bordado bacana, vestidos de tecidos mais finos, como os jérseis e as sedas. Ótimas pedidas são os terninhos ou tailleurs ( combinação de saia e blazer ). Já eles deve usar camisa com calça esportiva e blazer ou ternos de cor clara, se o evento for de dia.
Se for de noite, devem usar terno escuro. a gravata com blazer não é obrigatória, mas cai bem.

- Acessórios: elas devem usar bolsa grande para eventos de dia e pequena de noite. nos pés, sandálias ou sapatos de salto. bijuterias dão o toque de diferença e estilo. eles devem usar sapato social preto ou marrom.
- O que usar: este tipo de traje pode ser usado num almoço mais chique, numa happy hour badalada, teatros, espetáculos ou concertos no municipal.

- Evite: muitos brilho e decotes ou o extremo oposto, como o estilo relax, com jeans e tênis.

Até a próxima

RITA OLIVEIRA(rita.oliveira@br.unisys.com)



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

O Cego Salva-vidas

Quanto tempo que não ouvia falara do Reinado! vou contar uma pequena história!

Estávamos em Belém do Pará num campeonato de footsal! de 5 e num momento de lazer na piscina do hotel!
estava entre muitos cegos e eu e o Reinado!
De repente não mais que de repente! eu ouvi! alguém sussurrar não gritar!
Soooocooorrrooo!
eu percebi então que o Reinado estava se afogando!
imediatamente  o puxei pelo pescoço e o levei para a beira onde gritei
me ajudem a içá-lo!
ele tinha tomado algumas cervejinhas!
Graças a Deus eu estava perto dele porque ninguém ouvira o sussurro dele!
Toda vez que a gente se encontra por este Brasil  do Deus Tupã ele grita! meu herói você me salvou!


OBS.:  Os fatos, por uma questão, meramente didática/pedagógico/cultural, foram tornados públicos... (Colunista titular: Duda Chapeleta)

PS.: se você tem histórias, causos, experiências próprias, do gênero, mande para nossa redação, sua privacidade será rigorosamente preservada.



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: DIEGO MARTINS  CORREA   ( diego8759@yahoo.com.br)

É com grande alegria que damos início às edições desta coluna em 2013. Espero que aproveitem bastante e façam boa leitura.

1-Sai convocação para a disputa do aberto de judô da Alemanha que ocorrerá em Abril.

Todos os convocados conquistaram medalha no ano passado na cidade alemã.
Torneio reúne grandes judocas do mundo inteiro

A comissão técnica da Seleção Brasileira de Judô anunciou a lista dos atletas convocados para a disputa do Aberto da Alemanha, que será realizado de 12 a 17 de abril, na cidade de Heidelberg. Este será o segundo ano consecutivo que o Brasil participará do evento. Em 2012, foram sete medalhas conquistadas em oito possíveis.

A lista do técnico Alexandre Garcia este ano está menor, no entanto, dos seis judocas que foram convocados quatro são medalhistas paralímpicos.
Confira a convocação para o torneio no país europeu.

Atletas
Antônio Tenório da Silva
Karla Ferreira Cardoso
Lúcia da Silva Teixeira Araújo
Michele Aparecida Ferreira
Roberto Julian Santos da Silva
Wilians Silva de Araújo

Comissão técnica
Jaime Roberto Bragança - Coordenador
Alexandre de Almeida Garcia - Técnico
Tatiana Goni - Médica

- - - 

3- Novo técnico da seleção brasileira de fute 5 comanda primeiro treino no novo ciclo.

Com três medalhas paralímpicas conquistadas como atleta, Fábio Vasconcelos começa um novo desafio para manter a hegemonia brasileira na modalidade.

Atletas elogiaram o 'primeiro' contato com o treinador

Fábio Vasconcelos atuou embaixo das balizas protegendo o gol do Brasil em diversas conquistas, principalmente, no tricampeonato paralímpico. Nos Jogos de Londres-2012, inclusive, o até então goleiro teve grande participação.
Em partida pelas semifinais da competição contra a grande rival Argentina, Fábio fez uma defesa milagrosa em chute de Silvio Vello, quando o jogo se encaminhava para o fim. Essa defesa, entre outras, ajudaram o Brasil a conquistar o terceiro título da competição.

Com o início do novo ciclo paralímpico, um detalhe chamou atenção durante a I Fase de Treinamento da Seleção Brasileira de Futebol de 5. Anunciado como novo técnico da seleção em novembro do ano passado, Fábio trocou de vez as luvas de goleiro pela 'prancheta' de treinador. O primeiro encontro agora na função de comandante com os antigos companheiros de equipe aconteceu de 24 de fevereiro a 3 de março, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos - ANDEF, no Rio de Janeiro.

- Estava com a expectativa de não misturarem as coisas, mas sabia que iria contornar essa situação caso houvesse. Os atletas responderam muito bem quanto a isso - comentou o novo técnico brasileiro.

Além do treinador, o craque Ricardinho, companheiro de Fábio na seleção desde 2006, também destacou a importância de diferenciar a amizade do lado profissional.

- Quando era goleiro, ele sempre foi profissional. Sabia separar o momento de brincar e de falar sério. Agora, como técnico ele está com uma postura mais reservada até pela cobrança que o cargo exige. Desde o primeiro dia ele jogou limpo com a gente, foi honesto nas palavras e colocou tudo para a gente. Além da experiência de treinador, ele tem a experiência como atleta. Ou seja, sabe das nossas necessidades e o que nós precisamos. Pelo o que conversei com o pessoal, todos gostaram - disse um dos astros do Brasil.

A experiência de Fábio Vasconcelos como treinador citada por Ricardinho vem das atividades realizadas do ex-goleiro na Paraíba com equipes de futsal convencional. Os atletas brasileiros já puderam conhecer um pouco do que o novo comandante quer no período em que estiveram treinando na ANDEF.

- O Fábio já começou a implantar a filosofia dele de trabalho. Comandou um treino tático muito bom com algumas inovações de jogadas trazidas do futebol convencional para o nosso. Os companheiros souberam assimilar bem o que foi passado - contou Ricardinho.

No primeiro período de treinamento de Fábio com os atletas, o treinador pôde passar parte do método de trabalho que pretende implantar para o novo ciclo. E acostumado em comandar a defesa quando atuava como goleiro, Fábio deu mais atenção neste início para a parte defensiva.

- Comecei a colocar minha filosofia de trabalho. O jeito como eu gosto que a defesa jogue. Trabalhamos bastante a parte física, defensiva, situação de jogo e retorno da marcação. Foi bem proveitoso.

Outro fator importante destacado pelo treinador é o entrosamento entre os integrantes da comissão técnica. Assim ele espera passar segurança para o grupo.

- O Bamba (auxiliar técnico) já trabalhou um ano no ICP (Instituto de Cegos da Paraíba), então nada disso é novidade para ele. O Haleckson (fisioterapeuta) é muito tranquilo. Tem ainda o retorno do Luis Felipe (preparador físico). Nossa comissão toda se conhece e com o olhar já sabemos o que o outro quer. O grupo sente essa confiança - finalizou o treinador.



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

Quatro informações úteis não divulgadas! Principalmente a QUARTA.

1. Quem quiser tirar uma cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila.

O cartório eletrônico, já está no ar!
Site: www.cartorio24horas.com.br
Nele você resolve essas (e outras) burocracias, 24 horas por dia, on-line.
Cópias de certidões de óbitos, imóveis, e protestos também podem ser solicitados pela internet.

Para pagar é preciso imprimir um boleto bancário. Depois, o documento chega por Sedex.

Passe para todo mundo, que este é um serviço da maior importância.

- - -
2. DIVULGUE. É IMPORTANTE: AUXÍLIO À LISTA

Telefone 102...NÃO!
Agora é: 08002800102

Vejam só como não somos avisados das coisas que realmente são importantes...

NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO.
SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇOVERDADEIRAMENTE GRATUITO.

Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo.

- - -

3. Importante:  Documentos roubados - BO (boletim de ocorrência) dá gratuidade - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA???

Acho que grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que nos dá o direito de em caso de roubo ou furto (mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de tais documentos como:

Habilitação (R$ 42,97);
Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$ 34,11).

Para conseguir a gratuidade, basta levar uma cópia (não precisa ser autenticada) do Boletim de Ocorrência e o original ao Detran para Habilitação e Licenciamento e outra cópia à um posto do IFP.

4) MULTA DE TRANSITO : essa você não sabia

 No caso de multa por infração leve ou média, se você não foi multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar multa. É só ir ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em advertência com base no Art. 267 do CTB. Levar Xerox da carteira de motorista e a
notificação da multa.. Em 30 dias você recebe pelo correio a advertência por escrito. Perde os pontos, mas não paga nada.

Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta
providência como mais educativa.

DIVULGUEM PARA O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS POSSÍVEL. VAMOS ACABAR COM A INDÚSTRIA DA MULTA!!!!

Gostaria, se possível, que cada um  NÃO guardasse a informação só para si.

- - -

PS. Anuncie aqui: materiais, equipamentos, prestação de serviços...
Para isto, contate a redação.



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:


*De: "Gelcir" <gelcirsantos@gmail.com>

Olá, solicito o recebimento do jornal contraponto.

Gelcir dos Santos
***

Salve Gelcir,

Estou ti cadastrando.

OBG

Valdenito de Souza"vivem querendo que pobre não tenha defeito" (João Grilo  no Auto da Compadecida)#

- - -

*Jeronimo Oliveira" <oliverjero@gmail.com>

Mande o "contraponto" pra mim também...

Jero!
***

Salve Jeronimo,

Cadastrado.

Valdenito de Souza

- - -

* Cadastro de Leitores: Se você deseja ser um leitor assíduo de nosso jornal, envie uma
mensagem (solicitando inscrição no cadastro de leitores),  para: contraponto@exaluibc.org.br

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no site da Associação dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br), entre no link " contraponto"

* Participe (com criticas e sugestões), ajudem-nos aprimorá-lo, para que, se transforme realmente num canal consistente do nosso segmento.

* Venha fazer parte da nossa entidade:
Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (existem vários desafios esperando por todos nós).
Lutamos pela difusão e socialização ampliada de atividades, eventos e ações voltadas para  Defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais.

* Acompanhe a Associação dos Ex-alunos do I B C no Twitter: @exaluibc

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco é nos deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br)

* Ouça a rádio Contraponto(exaluibc.org.br/rc.m3u), a web-rádio da associação: programas, músicas e muitas informações úteis.

* Conheça a Escola Virtual José Álvares de Azevedo(exaluibc.org.br/escola_virtual.htm): a socialização da informação em nome da cidadania.

* Visite o portal da associação(exaluibc.org.br), muitas informações pertinentes ao segmento dos deficientes visuais.
---

* Solicitamos a difusão deste material  na Internet: pode vir a ser útil para pessoas que você sequer conhece.


*Redator Chefe:
Valdenito de Souza, o nacionalista místico
Rio de Janeiro/RJ

*****

