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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Rumo a Uma Década

Número inicial do ano da graça de 2016, o jornal Contraponto, depara com um março cinzento.

Contexto político turbulento, instituições claudicantes, população insegura,  nitroglicerina pura no ar.

Como fica nosso segmento neste contexto?!  Nossas entidades, nossas reivindicações, o movimento em si, como se portará perante tão imprevista realidade?!

No ano onde o jornal Contraponto, completará dez anos (setembro próximo), nosso canal, fica na torcida que nosso país, supere tão medonho pesadelo,onde fantasmas encarnados pelos colonizadores históricos, aves de rapinas, que se alimentam do sangue das nações do terceiro mundo,  no momento, expande suas garras, inclusive sobre  as  instituições nacionais (algumas delas extensão destes colonizadores disfarçadas) e, abre sua insaciável  garganta tentando engolir a nação tupiniquim.

Fiquemos atentos, e, principalmente, como disse um dos seguidores do NAZARENO: "...ESTEJAS SEMPRE PRONTO A OUVIR.... E SEJA TARDIO A FALAR E A SE IRAR!".

Lembrando sempre o exemplo da Itália, com sua badalada operação "MÃOS LIMPAS", que após seu término (e a tão  propalada "profilaxia política", entregou o país ao "INSUSPEITO  BERLUSCONI"...
 



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (IBC)

Diretoria Executiva

* Relatório de Atividades Anuais da Diretoria Executiva
   Período: (Maio/2015 - Março/2016)

1. Reuniões:
1.1 Ordinárias de diretoria: 05 (cinco) junho, agosto, outubro, dezembro e março.

1.2 a convite do presidente do Conselho Deliberativo, participação da diretoria nas reuniões desse Conselho, através da presença de sua vice-presidente: 03 (três), a saber: maio, agosto e novembro. Obs.: participação apenas com direito a voz.



2. Realizações
2.1 Comemorações, Confraternizações e encontros
a) No dia 25/06 foi realizada a festa do 55º aniversário da nossa Associação. Na oportunidade, foram homenageados os associados fundadores de nossa entidade, entregando-lhes uma placa.
b) No dia 11/07 foi realizada, em parceria com a União dos Cegos, uma festa Julina, com  transmissão da rádio Contraponto.
c) Em 16/09, em comemoração aos 161 anos do IBC, a Associação promoveu o Festival Cultural, em que se apresentaram alunos e ex-alunos do IBC. E, em um segundo momento, foram  homenageados 03 ex-alunos que, mesmo não estando mais entre nós, continuam sendo referência para o segmento.
Homenageados: Antônio Carlos R. T. Hildebrandt (05 anos de falecimento), Luiz Antônio Millecco
Filho e Sidney de Souza (10 anos).
d) Encontro de ex-alunos nas dependências do IBC, constando o mesmo de três momentos: Café da manhã, apresentação informal de música por alguns ex-alunos e reabilitandos da instituição e por fim, conversa também informal com o comunicador da Rádio Tupi AM/RJ, Cristiano Santos. Contou, esse encontro com cinquenta pessoas. (26 de setembro).
e) 28.11 - confraternização de final de ano, marcada com um churrasco (prédio Cores da Lapa).

2.2 Entrevistas
2.2.1 Concedidas pela Associação
 A exemplo do ano anterior, em 2015, o programa "Todas As Vozes", do comunicador Marco Aurélio, na Rádio MEC AM/RJ, continuou com o espaço aberto à nossa Associação, com o objetivo
de esclarecer e orientar a população com relação à capacidade da pessoa com deficiência e,  também, no trato para com a mesma.
Alguns temas abordados nas diversas entrevistas: sistema BUZALERT, participação do Brasil
no campeonato mundial de Judô para deficientes visuais realizado pela IBISA, Mundial de natação realizado na Escócia, O Sistema Braille e sua Importância, 161 anos do IBC, Canais de Comunicação da Associação, Lei Brasileira de Inclusão, História de José Alvares de Azevedo, etc.
2.2.2 realizadas pela Associação 
a) No dia 19/novembro/2015 - a RC(rádio Contraponto) realizou entrevista com o empresário Douglas Toledo, responsável pelo projeto Viibus / ponto de ônibus inteligente para pessoas com deficiência visual.
b) O programa Rc Entrevista, entrevistou Francisco da Silva Soares do MUDEVI (movimento unidos dos deficientes visuais de Belo Horizonte), que nos apresentou o aplicativo SIU MOBILE  um outro sistema para telemóvel para auxiliar os cegos no acesso aos ônibus (dezembro).

2.3 Criadas as listas "associação ex-alunos IBC", no whatsapp (setembro), e "órgãos da associação" (dezembro). Esta última criada com o objetivo de propiciar maior interação entre os 03 órgãos da
associação: Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

2.4 Promovido pela Escola Virtual José Alvares de Azevedo, curso de Soundforge, curso ministrado pelo colaborador da escola virtual hilário Zanette. Seis alunos, de um total de dez inscritos,
concluíram o curso.

2.5 Google drive - criado para armazenar acervo de informação da associação.

2.6 sala de reuniões disponibilizada na escola virtual(para uso da diretoria executiva e conselho
deliberativo).

2.7 Servidor mundo do rádio, que hospeda portal/webrádio da associação, tem contrato renovado, assim como também foi renovado  o contrato com a Bluehost, servidor onde está
hospedado o blog da rádio Contraponto.

2.8 Produção de cardápios em braille para restaurantes, bares e similares.

2.9 Palestras
a) Tema: "Benefício de Prestação Continuada", palestrante: Fernanda Gomes, assistente social do INSS. Este tema foi abordado em três momentos: 21 de setembro - em comemoração ao dia de luta da pessoa com deficiência; 06 de novembro e 03 de dezembro.
b) "Direitos das Pessoas com Deficiência", palestrante: Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, promotor do Ministério Público 03/12).
c) "Sexualidade: Mitos, Crendices e Tabus", palestrante: Sandra Baptista, sexóloga e psicóloga, coordenadora da pós-graduação da Celso Lisboa. A palestra foi transmitida pela Rádio Contraponto, havendo, inclusive, perguntas por e-mail (20/02/2016).
d) "Lei Brasileira de Inclusão", palestrante: Josemar Araújo, ex-aluno do IBC, advogado, professor da Universidade Veiga de Almeida (UVA) e doutorando da UFF (03/03/2016).

2.10 Projetos
a) Na escola Virtual, teve início, em maio, o projeto "Universo Win", oficina comandada por Aguinaldo Pestana, com apoio de Wagner Lima e Adair Knaesel, onde acontecem trocas de experiências em Windows e aplicativos.
b) Na lista de discussão da Associação, foi criado  o projeto "Nossa Pauta", com a finalidade de discutir assuntos relacionados com o segmento dos deficientes visuais. Um dos temas discutidos,
teve como consequência o Agendamento de reunião com a secretária municipal da pessoa com
deficiência, Georgette Vidor. Assunto: implantação de aplicativo sonoro nos ônibus do RJ
para uso com telemóvel.

2.11 Talk-shows
a) Rádio e suas Histórias, com o comunicador Marco Aurélio da Rádio MEC AM, Rio de Janeiro (03 de dezembro).
b) A Associação, juntamente com o Instituto Benjamin Constant (Ibc), Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), em parceria com a Rádio CBN - RJ, promoveram, em 07/03/2016, no teatro do IBC, um talk-show com atletas e autoridades do mundo paralímpico, com a finalidade de marcar os 06 meses para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. A condução da atividade ficou a cargo de Carlos Eduardo Éboli da Rádio CBN - Rj.

2.12 Participamos,  com sugestões, de documento a ser apresentado pela ADVERJ, ao secretário municipal de transportes, com várias reivindicações, tais como: mobilização urbana,aplicativos
para telemóvel relativos ao acesso aos ônibus, padronização  dos cartões etc. O documento em questão foi apoiado por outras entidades congêneres.

3. Ações
3.1 Junto à Direção Geral do IBC
a) Questionamento sobre a possibilidade de   diminuição no tempo da concessão do laudo médico.
b) Foi feito um requerimento protocolado à Direção Geral,  solicitando informações sobre a
situação do internato para 2016.

3.2 Junto a outras instituições
Encaminhamento do ex-aluno do IBC, Elias do Nascimento Junior (atualmente cursando Direito na na Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ), para estágio no TJ/RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).

3.3 Ações em andamento:
A mudança do portal da associação, para a plataforma wordpress, continua avançando; devido a expressiva quantidade de informações, a mudança levará ainda certo tempo.

4. Representações
a) Através de Valdenito de Souza, a Associação se fez representar nas reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB/RJ) - reuniões mensais. Em uma dessas reuniões, a Associação levou A proposta do projeto Nossa Pauta "aplicativo Busalert nos ônibus do RJ", a qual recebeu total apoio daquele órgão e e de mais 06 entidades, dentre as quais: CBDV (confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais) e da FECERJ (Federação  de Esportes para Pessoas com Deficiência do RJ).
b) Na solenidade dos 161 anos do IBC, a Associação foi representada pelo ex-aluno Marcos Rangel, tendo o mesmo, na oportunidade, feito uso da palavra.
c) Em 31/10, através da vice-presidente Maria Salete S. de Alvarenga, a Associação esteve presente ao 1º encontro Evangélico de deficientes visuais no Rio de Janeiro, promovido pela União  Evangélica de Deficientes Visuais (UNEDEV).
d) Em 16/12, o presidente Gilson Josefino representou a Associação na conclusão do curso fundamental dos alunos do IBC.

5. Dificuldades Observadas no período
a) Certamente, a renúncia da 1ª secretária, no mês de outubro, foi o primeiro entrave a ser resolvido, já que a diretoria ficou reduzida e os outros membros precisaram desdobrar-se, trabalhando mais.
b) Registro da ata de posse da diretoria: Até o presente momento, não houve o registro da ata pois a mesma caiu em exigência por não apresentar a lista dos presentes à reunião, com as respectivas
assinaturas.
	Além dos dois problemas acima citados sem dúvida, o mais difícil a ser superado, é a desmobilização do segmento.


Precisamos repensar a Associação: É importante que ela continue existindo? Por Quê? Se a resposta for positiva, conscientizemo-nos de que necessitamos disponibilizar-nos bem mais, porque o trabalho é muito e os trabalhadores, muito poucos. Lembremo-nos de que "a Associação
somos todos nós: na luta e no prazer, no pensar e no fazer."

Rio, 19/03/2016



#3. O IBC  EM FOCO

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

O IBC em Foco

* Perspectivas Indefinidas

Diante da realidade delicada em que nos encontramos, este colunista se sente na zona de desconforto, ao ter que descrever o quadro verificado no IBC, muito por conta da crise econômica conjugada com a crise política vivida pelo Brasil. Sem ter a intenção de fazer qualquer aprofundamento de conjuntura, vou restringir meu relato a algumas condições pontuais vivenciadas a partir de 2016, enquanto servidor do IBC.
As informações disponíveis que possuo, fornecidas pelo Diretor do IBC, registram que a partir das
medidas do governo federal, de ajuste fiscal, reforçadas pelo contingenciamento dos recursos liberados para os ministérios, o IBC que teria inicialmente 3 milhões no ano, passou com os cortes, a ter acesso apenas a 900 mil reais. Isso teve como consequência imediata, cortes em diferentes e
importantes itens, que estão afetando o funcionamento da instituição, desde o setor técnico administrativo até ao pedagógico, mais diretamente afeto às atividades escolares. Presentemente o corpo técnico e docente têm envidado esforços no sentido de minimizar os efeitos danosos dos
cortes. Esses efeitos podem ser verificados na falta de papel para impressão em Braille, o que tem redundado em lesão grave à política de acessibilidade, já que sequer os calendários, as nossas revistas, RBC e Pontinhos, atualmente as únicas publicações em braille no Brasil, estão tendo sua impressão efetuada por conta da carência desse item, papel.
Fala-se em abertura de licitação para obtenção desse e de outros itens, porém essa medida legal tem se mostrado lenta, razão pela qual, não se deve criar grandes expectativas de solução imediata.
Outra questão igualmente importante se relaciona com os cortes em andamento, de empregados terceirizados, em cada um dos contratos, segundo as informações de domínio público, no total de 20 por cento.
Aliás, a manifestação dessa nossa crise tornou-se evidente a partir dos atrasos continuados dos pagamentos regulares, incluindo o vale alimentação e do décimo terceiro dos empregados de uma das empresas desde o final do ano de 2015.
Vale reforçar a ideia de que para efetivação desses cortes, supõe-se que cada departamento da
instituição deva ter seus critérios justificáveis e tornados transparentes, o que é desejável, dentro das boas regras de gestão.
Também como reflexo dessa carência, os trabalhos das diferentes comissões, a comissão de audiodescrição, de acessibilidade e o Projeto Memória, este, em convênio com a Associação dos Ex-alunos, a ser ampliado para Centro de Memória, têm enfrentado obstáculos que vêm impedindo sua atuação e seu desenvolvimento satisfatório, considerando as demandas crescentes de cada um
dos setores envolvidos em suas diferentes ações.
A Comissão de Acessibilidade, além de sua atuação interna, preocupada em acompanhar as obras do entorno do IBC, nem sempre bem sucedidas, devido à incompreensão das empresas contratadas pela Prefeitura para fazê-las, vem sendo solicitada para ações de assessoria em repartições públicas,
como universidades e outros órgãos, que nos solicitam orientação no processo de implantação de recursos de acessibilidade.
O Projeto Memória, por fatores legais e estruturais, por enquanto se encontra paralisado
A Comissão de Audiodescrição vem se reunindo, visando  construir seu plano de ação para o ano de 2016, voltada para a sua expansão do recurso na área da educação e da cultura, prioritariamente no IBC, direcionada para os alunos do Ensino Básico e da reabilitação.
Nesta oportunidade, registro aqui meu sentimento de alento, meus cumprimentos e meu desejo de êxito na empreitada, diante da nomeação de nosso companheiro, servidor Eunício Laina Soares,
graças a sua operosidade e competência, para dirigir a Divisão de Atividades de Cultura e Lazer
(DAL), à qual estão vinculados, o teatro, o espaço de exposições, mais conhecido como Espaço Cultural, o espaço reservado ao museu do IBC, o mini-auditório Maestro Francisco Gurgulino de Souza, a Biblioteca Louis Braille e a Biblioteca Infantil.

O IBC em Foco - responsável: Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Japão desenvolve "robô-guia" para cegos

Assim como o cão-guia, equipamento ajuda deficiente visual a se deslocar.

A empresa japonesa NSK em parceria com a University of Electro-Communications desenvolveu um "cão-robô" para guiar pessoas com deficiência visual. 
O "cachorro" é ativado quando a pessoa pressiona a alça. Com esse sinal, o robô entende que o deficiente está pronto para seguir. 
Durante o percurso, o robô fala com a pessoa, com uma voz computadorizada feminina, e dá detalhes sobre o ambiente e obstáculos. 
A máquina consegue andar por superfícies planas e também por obstáculos. Ele é capaz, por exemplo, de subir e descer escadas. 
A expectativa é que novas versões do equipamento tenham comando de voz e também GPS para uma navegação melhor.

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI278349-17770,00.html



#5. DE OLHO NA LEI

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

* O Estatuto das Pessoas com Deficiência e o Direito ao Saque do FGTS

Recebi de um amigo uma consulta referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, indagando-me se a pessoa com deficiência teria a prerrogativa de levantar os valores depositados na sua conta vinculada em razão da sua condição de deficiente.

A matéria tem regência na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, com regulamento no Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990.

Após consultar os referidos diplomas, concluí que a pessoa com deficiência não tem direito a sacar o montante depositado na sua conta vinculada ao FGTS, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei nº 8.036/1990 e no artigo 35 do Decreto nº 99.684/1990, onde restam descritas as situações que dão causa à movimentação da conta aludida, oportunizando ao respectivo titular o levantamento dos valores depositados em seu favor.

Porém, recentemente, a Lei nº 13.146/2015, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), criou nova hipótese de saque do FGTS, permitindo a movimentação da conta a ele vinculada "quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social".

Observe-se que a concessão do benefício em comento deve respeitar os seguintes requisitos:

1. O trabalhador deve ser pessoa com deficiência;

2. O benefício deve servir para a aquisição de órtese ou prótese;

3. A órtese ou prótese adquirida deve ser precedida de prescrição médica; e

4. A aquisição da órtese ou prótese deve cumprir a finalidade de promover a acessibilidade e a inclusão social.

Uma análise superficial do novo direito, introduzido pela LBI, poderia conduzir ao entendimento no sentido de que a norma beneficiaria, apenas, as pessoas com deficiência física, a despeito de existirem também próteses oculares, o que contempla as pessoas com deficiência visual.

Fiquei pensando em algumas situações que, a meu juízo, também fariam jus à prerrogativa de saque do FGTS. Com efeito, a que mais me chamou atenção refere-se a pessoa com deficiência de baixa visão que necessite usar uma lupa eletrônica. 

A lupa eletrônica, a exemplo das órteses e próteses, é uma ajuda técnica derivada da tecnologia assistiva. Do mesmo modo, tem a capacidade de promover acessibilidade e inclusão social.

Por tal razão, A Pessoa com deficiência visual de baixa visão que necessite sacar o fundo de garantia para aquisição de uma lupa eletrônica poderá socorrer-se do Poder Judiciário, que analisará a questão com base na analogia, reconhecendo o direito alegado em razão da semelhança da situação com a hipótese prevista na lei.

A temática guarda semelhança com outro benefício em favor das pessoas com deficiência. Trata-se do atendimento prioritário, que será assunto da próxima edição desta coluna.

Márcio Lacerda
E-mail: Marcio.o.lacerda@gmail.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Do Magnum .357 para Harvard
(Cláudio de Moura Castro)

Roland Fryer morava com a avó quando alguns parentes foram presos e condenados por fabricar e distribuir crack. Viu o pai estuprar uma mulher e pagou a sua fiança quando ele foi preso. Aos 15 anos, vendia maconha e não saía de casa sem o seu revólver Magnum .357.  Dos seus dez parentes mais próximos, oito foram assassinados ou presos.

Por pouco não participou de um assalto no qual seus amigos foram presos. Assustou-se e decidiu mudar de vida. Entrou para a Universidade do Texas, formando-se, em economia, em dois anos e meio. Doutorou-se em três anos e meio na Universidade da Pensilvânia. Hoje é professor em Harvard. O homem é irrequieto e curioso. Com dois economistas da Universidade de Chicago, criou uma escola, para aplicar ideias novas que flutuam por aí.

B. Hart e T. Risley pesquisaram longamente como os bebês aprendem a falar. Amostra, pesquisa de campo, gravadores e tudo o mais. Grandes surpresas! Ao chegar aos 3 anos, uma criança de classe alta ouviu 30 milhões de palavras a mais do que uma pobre. Mais ainda, ouviu muitas palavras de encorajamento, enquanto a pobre ouviu mais frases curtas do tipo "cala a boca", "não mexe nisso" ou "fica quieto". E tem mais, as mães educadas perguntam e esperam respostas. As pobres, além de
falar pouco com as crianças, apenas dão ordens, com pouca interação.

Como resultado, o desenvolvimento linguístico dos dois grupos se distancia. Isso afeta a inteligência e a capacidade de aprender na escola, já que as crianças dependem do número de palavras conhecidas e da competência para emendá-las, umas às outras. Como disse Wittgenstein, pensamos com palavras, e quem não as sabe usar corretamente, não pode pensar bem.

A professora Dana Suskind foi uma das precursoras dos implantes cocleares, na Universidade de Chicago. Essa cirurgia permite que certas crianças nascidas surdas passem a ouvir. Ao longo de seu  trabalho, ela notou um fato surpreendente. As crianças submetidas ao procedimento logo ao nascer têm um desenvolvimento normal da fala. Em contraste, nas que somente recebem o implante após alguns anos de vida, a aquisição da fala é morosa ou nula. Ou seja, quem perdeu o bonde de uma interação linguística precoce estará prejudicado para o resto da vida escolar. Na idade de mais prodigioso desenvolvimento do cérebro é que se aprendem as palavras e seus usos.

O terceiro fato que chamou a atenção dos três economistas foram os estudos de James Heckman que mostram com números a importância do que hoje se chama de traços socioemocionais, tais como: a autoconfiança, a persistência e a organização. Sem isso, nada feito.

Com esses achados em mãos, eles conseguiram um dinheirinho de uma fundação e criaram uma escola. Seu raciocínio foi simples: se esses são os eixos do sucesso, é preciso enfiá-los na escola.

Chama muita atenção no programa a estratégia de educar os pais para que passem mais tempo conversando com os filhos, desde muito jovens. Para que estimulemo diálogo. Para que turbinem sua autoestima e evitem dizer "não pode". Para que promovam os bons traços do socioemocional. Em linha com experimentos prévios de Fryer, o programa deu prêmios em dinheiro aos pais para que cumprissem a terapia prescrita. Educadores costumam ter faniquitos diante dessa "mercantilização" da paternidade.
Mas, na linha da Educação Baseada em Evidência, é experimentar para ver se dá certo. A conversa sobre a filosofia fica para depois.

Deu certo? No todo, espetacularmente. O programa aumenta o rendimento escolar de forma muito significativa. Com custos baixos, consegue o mesmo que outros programas caríssimos. Mas deu também uma zebra. O programa melhora o aprendizado dos pobres hispânicos e brancos. Em contraste com Vila Sésamo, não melhora em nada o rendimento dos negros, embora Roland Fryer seja negro!

Lições? 1. Vivas para um país que consegue pescar talentos no fundo do tacho. 2. A educação evolui nas mãos de gente imaginativa e corajosa, que tenta novas soluções. 3. Mas e os negros? Pesquisa é assim. Acerta aqui, erra acolá. Deve-se consertar o programa, mas sempre com experimentos rigorosos, avançando passo a passo.

(Revista "Veja" - 09/03/2016)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Previsões que parecem confirmar-se

Publiquei nesta coluna, em junho de 2013, a propósito das manifestações de rua que, na época, agitavam nosso país, artigo sob o título "O momento político que vivemos", republicado em março de 2015 precedido de ligeiro comentário, em cujo último parágrafo, afirmava:

"Dediquei longos anos de minha vida a atividades políticas, participando de diversas manifestações de protesto. Aprovo, sem grandes questionamentos, a maioria das reivindicações dos manifestantes. Porém, temo que, como em diversos momentos da história do homem, as necessidades das classes oprimidas sirvam de instrumento de manobra para a realização de interesses dos opressores. Não me atrevo a apostar na ingenuidade dos experimentados empresários que sempre se serviram dos
votos dos próprios trabalhadores para mantê-los sob sua exploração."

Não sou pitonisa, mas parece que minhas previsões começam a confirmar-se:

- Na Câmara dos Deputados, corre processo de impeachment contra a Presidente da República, sob a condução do próprio presidente da casa, que se desdobra em esforços para que ele tramite com a maior agilidade possível e alcance seu objetivo;

- a Polícia Federal e o Ministério Público investigam as atividades de ex-diretores da Petrobras nos três mandatos presidenciais mais recentes, 

- os governos que, nesta coluna, venho designando como "intrusos" -, do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros e parlamentares - em especial os do partido da Presidente da República -, mostrando à população como "bandidos perigosos", pessoas que ainda não
passam de suspeitas;

- o Poder Judiciário coordena as investigações através de um juiz de primeira instância, apavonado, que não mostra o menor escrúpulo em contribuir para a desmoralização antecipada dos  investigados;

- a "Operação Lava-Jato" - assim chamada por analogia ao mais atual processo de lavagem de veículos automotores - é dividida em etapas – já alcançamos a vigésima quarta -, a que se conferem nomes curiosos e insinuantes, sempre associados aos atos supostamente praticados pelos
indiciados, e obedece a um rito que inclui intensa divulgação;

- informações ainda em segredo de justiça, obtidas através de delações premiadas e grampos telefônicos de regularidade duvidosa são tornadas públicas pelo cartel da grande imprensa sem que o Poder Judiciário tome qualquer providência;

- a elite aristocraticoburguesa serve-se das "redes sociais" e do cartel da grande mídia para mover implacável campanha contra o atual governo e seus partidários;

- Induzida a manifestar-se nas ruas para mostrar ao mundo a "indignação do povo brasileiro" com a "situação caótica que vive o país", a classe média externa seu ódio preconceituoso e irracional com palavras de ordem pela derrubada do governo.

Como ensinou o inconsequente Adolf Hitler, em seu clássico "minha Luta, uma nação só se une se tiver um grande inimigo. Para ele, o inimigo mais adequado ao povo alemão era o judeu. A união de uma classe pelo ódio é o princípio fascista em que os marqueteiros que orientam a implacável
campanha movida pela aristocraticoburguesia brasileira contra o atual governo fundamentam sua ação. Estou convicto de que a campanha pelo impeachment da Presidente Dilma Rousseff tem inspiração fascista.

Mas sem uma liderança carismática não há fascismo. É necessário um detentor da verdade; condutor das massas; alguém capaz de fascinar as pessoas. Para o papel foi escolhido o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal, situada em Curitiba, coordenador da Operação Lava-Jato. Ele
toma as medidas judiciais, estimula o ódio, e os organizadores do movimento, ocultos, constroem-lhe o carisma. Se o Superior Tribunal Federal não contiver a sanha egocêntrica de nosso duce judicial, certamente o movimento alcançará seu objetivo.

Deposta Dilma:

- o PT, que, há muito já perdeu sua capacidade política de representar os interesses das classes trabalhadoras no âmbito do Estado, perderá também seu valor como legenda eleitoral;

- o projeto do Senador José Serra, que propõe a reforma da legislação que confere à Petrobras exclusividade da exploração do petróleo da região do Pré-sal será facilmente aprovado pelo Congresso e sancionado pelo novo Presidente da República, satisfazendo os interesses das
concorrentes transnacionais;

- a Operação Lava-Jato poderá esvaziar-se, passando os processos gerados por ela a ter reduzida a gravidade que se lhes atribui e a tramitar sem grande repercussão;

- é provável que os novos governantes adotem medidas paliativas que induzam a população a sentir-se mais tranquila em um país em crise econômica, imputando a responsabilidade de todos os seus problemas ao governo deposto;

- a classe média poderá acompanhar tranquilamente os jogos olímpicos e "paralímpicos", torcendo pelo Brasil, sem preocupar-se com o passado nem com o futuro;

- aos que ainda confiavam, restará a dor de mais uma desilusão.

Mas a vida passa, e a história só terá fim com a extinção da humanidade. 
Os que perseguem a utopia de uma sociedade justa e humana, continuarão a sonhar e trabalhar por ela.

hercen



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

* Empresa Israelense desenvolve câmera de leitura para pessoas com deficiência visual

Uma "startup" israelense desenvolveu um sistema de câmera capaz de permitir que pessoas com deficiência visual possam “ler” com facilidade.

Utilizando o dispositivo, a israelense Liat Negrin entrou em uma loja de conveniência, pegou uma lata de vegetais e leu com facilidade o rótulo usando uma câmera simples e discreta acoplada aos seus óculos.
Ela tem "coloboma", um defeito congênito que causa uma perfuração na estrutura do olho e atinge aproximadamente uma em cada 10.000 pessoas.

Até agora, os recursos para ajudar a leitura de deficientes visuais e cegos não passavam de dispositivos incômodos que reconheciam textos em ambientes controlados ou, mais recentemente, aplicativos de software em smartphones com recursos limitados.

A OrCam, por outro lado, é uma câmera pequena, usada de forma muito similar ao Google Glass, que se conecta por meio de um pequeno fio ao computador compacto, desenvolvido para caber no bolso do usuário. O sistema é acoplado aos óculos do usuário com um imã e usa um alto-falante de condução óssea que garante nitidez na leitura das palavras ou objetos apontados pelo usuário.

O sistema foi desenvolvido para reconhecer e falar “texto in-the-wild”, termo utilizado para descrever artigos de jornais, números de ônibus e objetos como pontos geográficos, sinal de trânsito
e rostos de amigos. Atualmente, o dispositivo reconhece textos em língua inglesa. Além disso, o OrCam praticamente não necessita de controle ou interface de usuário. Para reconhecer um objeto ou texto, basta apontar para o ele com o dedo e o dispositivo analisa o ambiente.

“O que é mais surpreendente é que o dispositivo aprende com o usuário a reconhecer novos produtos�h, destaca Tomaso Poggio, cientista da computação no M.I.T., especialista em visão por computador. Esta semana, os óculos começarão a ser comercializados no site da empresa por U$ 2.500, aproximadamente o preço de um aparelho auditivo.

Apenas nos EUA, 21,2 milhões de pessoas acima dos 18 anos possuem algum tipo de deficiência visual, incluindo doenças da idade, defeitos e doenças congênitas, de acordo com uma Pesquisa de Saúde Nacional do Centro Nacional de Estatísticas da Saúde do país.

//Fonte: portal terra  



# 9. DV-INFO

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

* 10 dicas geek (e móveis!) para enfrentar a crise

Prezados,

Segue texto de autoria de Bia Kunze, com conteúdo bastante pertinente, ligeiramente adaptado. Boa leitura.

***

10 dicas geek (e móveis!) para enfrentar a crise
Fonte: www.garotasemfio.com.br

Recebi algumas sugestões para dar dicas de economia. Falei recentemente sobre gastos com assinaturas e aplicativos e isso suscitou muitos comentários nas minhas redes sobre o quanto a crise econômica tem afetado todo mundo.

Pois bem, pedido atendido! Já que o momento é não só para readequar as despesas, como também turbinar as receitas, elaborei 10 dicas geek para enfrentar a crise. Vamos lá!

Para ganhar um dimdim...
*Bicos.com.br: Procura um serviço de manicure, diarista, pintor, eletricista, jardineiro, pedreiro, professor particular, cabeleireiro, motorista, motoboy, confeiteiro, cuidador de idosos, entre outros? A plataforma permite que clientes e prestadores de serviço se inscrevam e interajam em busca de trabalhos. Os profissionais podem ser avaliados pelos clientes, aumentando a credibilidade do prestador — um problema bem comum hoje com quem precisa deste tipo de profissional.

*Workana - https://www.workana.com/ -: é um portal de freelancers. Você pode se cadastrar como prestador de serviços freelancer ou como cliente em busca de um freelancer. Toda a negociação e pagamentos são feitos pela plataforma. Ótima opção para quem trabalha com web, programação, design, marketing e muito mais. Tive uma ótima experiência contratando um designer para fazer a arte do meu carimbo “Evernote Online”.

*Google Opinion Rewards - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.paidtasks&hl=pt_BR -: responda a pesquisas de opinião esporádicas do Google e receba um dinheirinho como crédito na Play Store. Basta instalar o aplicativo em seu Android.

Para economizar mais...
*Promoção Evernote-Visa - https://evernote.com/intl/pt-br/partner/visa/ -: Eu uso a versão Premium do Evernote e, sozinho, ela já mata vários apps com um tiro só. Se você tem cartão de crédito Visa, aproveite a parceria com a Evernote e ative seus 3 meses de serviço Premium. Você pode, posteriormente, assinar a versão Plus, se ela suprir suas necessidades. É mais barata. Saiba as diferenças entre as versões aqui: http://evernote.com/intl/pt-br/pricing/.

*Opera Max - www.opera.com/pt-br/mobile/max -: Este app monitora todos os seus gastos no tráfego de dados, inclusive gerando estatísticas por aplicativo e por período. Monitora 3G/4G e wifi separadamente — uma ótima funcionalidade, já que operadoras de banda larga fixa estão começando a limitar o consumo. Recentemente, o Opera Max foi atualizado, permitindo que você receba alertas caso algum aplicativo esteja consumindo muitos dados. É possível bloquear apps também. Indispensável! Para Android somente. Para quem tem iOS, a alternativa é o My Data Manager - https://itunes.apple.com/br/app/meu-gerenciador-dados-my-data/id477865384?mt=8 -. Usuários de Windows Phone tem um app nativo, o Sensor de Dados.

*Cuponeria - www.cuponeria.com.br/appcuponeria/ -: App de cupons de desconto, para iOS e Android.

*Mandaê - www.mandae.com.br/ -: Você perde muito tempo empacotando, pesquisando formas de envio e despachando produtos, ao invés de só cuidar das suas vendas? A Mandaê vai até onde você estiver, embala seus itens e entrega à transportadora. Você só paga o valor da postagem e uma taxa de coleta de R$ 10. Para 2 itens ou mais, a taxa de coleta é zero. E você rastreia sua encomenda via aplicativo.

*Mobobox - http://mobobox.com.br/ -: É um app gratuito que pode ajudá-lo a diminuir os gastos com as ligações telefônicas, uma vez que permite a consulta da operadora de qualquer telefone celular ou fixo existente no Brasil. Suporta 2 chips e é capaz de filtrar e ordenar os contatos de acordo com cada operadora. Para Android e iOS.

*RecargaPay - http://recargapay.com.br/ -: Gerencie os gastos da família em relação às contas de celular. Pais podem cadastrar todos os números pré-pagos dos filhos, programar recargas mensais e controlar melhor os gastos com os planos de telefonia. É possível indicar amigos e ganhar créditos. Para Android, iOS e Windows Phone.

*BlaBlaCar - https://www.blablacar.com.br/ -: Já recomendei o BlaBlaCar aqui no blog, afirmando que os apps de carona são a grande tendência de 2016. Serve tanto para quem vai viajar de carro e procura alguém para rachar as despesas como para quem está procurando uma carona para economizar. Será que as empresas de ônibus vão implicar com este aplicativo, da mesma maneira que os taxistas implicaram com o Uber?



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* A advogada com deficiência ficou do lado de fora!

Grande conquista histórica foi alcançada pela mulher advogada através do Provimento 164/2015 do Conselho Federal da OAB, que criou o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, com vigência a partir de 2016. As seccionais terão até janeiro de 2017 para as necessárias providências administrativas, objetivando o cumprimento do Plano.

A ideia do fortalecimento dos direitos humanos da mulher fora justa e seria mais uma vitória da democracia se, de fato, todos os tipos de preconceitos que circundam a vida de todas as mulheres fossem combatidos por uma classe profissional que deveria ser um exemplo para a sociedade brasileira.

O texto legal é expresso ao contemplar a igualdade de gêneros e a participação das mulheres nos espaços de poder. Lindo! Pela norma estão contempladas: a defesa humanitária das mulheres encarceradas; a defesa e a valorização das mulheres trabalhadoras rurais e urbanas; a defesa e a valorização das mulheres indígenas; o combate ao racismo e à violência contra as mulheres negras.

Ora, diante das especificações acima, fica flagrante que as mulheres COM deficiência foram, no mínimo, esquecidas!

A falta de reconhecimento, melhor dizendo, da valorização da mulher advogada com deficiência, sem dúvida alguma, compromete o seu bem-estar emocional e profissional. 
Isto porque as mulheres advogadas com deficiência têm, infinitamente, menos chances do que as advogadas sem deficiência por todos os motivos já sabidos, em especial o preconceito pela deficiência que as tornam, diante da cegueira voluntária social, incapacitadas para a vida laboral. Essa crônica vem frisar o sentimento de pertencimento à espécie da mulher advogada com deficiência!

O contexto social brasileiro e políticas desiguais geram às mulheres sem deficiência  capacidades humanas desiguais. Por esse triste panorama é que a EXCLUSÃO da advogada com deficiência do Plano Nacional de Valorização da Advogada foi o suprassumo da crueldade, da desumanidade!

O Artigo 5º da Constituição da República ordena que todos sejam iguais perante a lei. No entanto, para a lei em enfoque (Plano de Valorização) a mulher advogada com deficiência fora tida como menos igual que as demais advogadas. Ou será que foram consideradas quase humanas para serem flagrantemente menosprezadas, deslembradas, desrespeitadas?

Seria, sem dúvida, mais uma oportunidade de consciencialização dos advogados e coletividade para que, dentre um leque de motivos, compreendessem que, por ilustração: ser mulher, cega, cinquentona, profissional liberal excluída do mercado de trabalho por motivo de gênero,  deficiência, idade e pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe) é imensurável monstruosidade!

Preconceito de todo lado! Até pelo Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada!

Sirvo-me dessa crônica para ilustrar aos profissionais do Direito que: 
(a) mulheres advogadas com deficiência têm muito mais dificuldades, em conseguir emprego, até mesmo em relação aos homens advogados com deficiência; 
(b) os empresários advogados entendem como severas as deficiências representadas pelos humanos em cadeira de rodas ou cegueira em ambos os olhos; 
(c) as mulheres advogadas cadeirantes e cegas são as mais excluídas do mercado de trabalho; 
(d) as mulheres advogadas sem deficiência estão conseguindo, lentamente, a sua inserção no mercado de trabalho, já as mulheres advogadas com deficiência estão engatinhando nessa inclusão, sendo que as cegas ainda estão em fase de gestação; 
(e) ser mulher advogada e deficiente é um inenarrável desafio; 
(f) as mulheres em geral com deficiência são muito mais vulneráveis a estupros; 
(g) as pessoas com deficiência não têm seus direitos humanos respeitados no Brasil, apesar de terem a melhor legislação do planeta; 
(h) quase 50% das pessoas com deficiência no Brasil recebe apenas um salário mínimo por falta de oportunidades; 
(i) impossível é generalizar que todas as mulheres advogadas e pessoas com deficiência sejam despreparadas ou incapacitadas para o trabalho em geral; 
(j) 95% dos brasileiros nunca ouviram falar da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e muito mais!

Aqui dou um breque para gritar a letra "q" do maravilhoso Preâmbulo da Convenção de Nova Iorque: "Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração,". 
Concluindo vem a letra "y" que afirma o proposito desse contundente Documento Internacional: "Convencidos de que uma convenção internacional geral e integral para promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência prestará significativa contribuição para corrigir as profundas desvantagens sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento 
como nos desenvolvidos, Acordaram o seguinte". Seguidamente vem o gigante Tratado de Direitos Humanos, tão negligenciado pelos brasileiros.

Venho fazendo um corpo a corpo severo com a advocacia, afirmando que o imensurável desafio a ser vencido é o relativo ao terrível preconceito e, é claro, a seguida discriminação.

Estou convicta de que falta o estudo da ética no Brasil, a fim de que seja alcançada a solidariedade. Talvez temperando a democracia com os princípios republicanos...

Ah, como seria bacana, salutar, se a advogada sem deficiência se colocasse, um tiquinho que fosse, no lugar da advogada com deficiência! Certamente mudaria as egoístas atitudes. Mas como se ela nem nos vê! É questão mesmo de fazer as pazes consigo mesma para ter condições de perceber o outro, melhor dizendo a outra. 
Sim! A advogada com deficiência! Ética é a palavrinha do momento para alcançar a acessibilidade atitudinal.

Finalizo as presentes reflexões com um pensamento de Augusto Cury: "Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos".

Deborah Prates.



# 11.PERSONA

Colunista:  IVONETE SANTOS  (ivonete.euclides@gmail.com)

* entrevista: Deborah Prates

Advogada há mais de 20 anos, quando ficou cega em 2006, Deborah Maria Prates Barbosa se reinventou. Hoje ela é uma batalhadora dedicada ao movimento da pessoa com deficiência e à causa da �gAcessibilidade Atitudinal�h, expressão que dá nome ao seu livro lançado em outubro. Articulista da Revista Reação há cerca de 5 anos, está presente em praticamente todas as mídias e com sua voz ativa e contundente, vem fazendo da militância seu projeto de vida

Revista Reação - Você acaba de lançar um livro com suas crônicas, chamado �gAcessibilidade Atitudinal�h, expressão que tem sido sua bandeira há muitos anos. Como você define esse conceito ?

Deborah Prates
 -  Defino a Acessibilidade Atitudinal como o acesso ao interior do homem. Eis a imensurável e inenarrável dificuldade. 
Como adentrar nesse inacessível endereço ? 
Atos podem ser comandados. Tudo o que está do lado de fora do homem pode ser ordenado. 
Uma alta patente pode ordenar aos seus comandados, por ilustração: Soldados, marchem ! 
À ordem, segue-se o ato. Porém, a mesma autoridade não tem o poder para ordenar: Soldados, sejam solidários, amem ! Com o livro, provo ao leitor exatamente isso. Penetrar na reserva humana chamada sentimento é que são elas. No meu livro, sirvo-me das minhas crônicas com o fim de dar fundamento ao leitor acerca do viver das pessoas que integram os grupos sociais vulneráveis, de maneira a levá-lo a rever a cruenta história que a civilização escreveu, especialmente sobre as pessoas com deficiência. É forçoso se colocar no lugar do outro para avaliar as situações. Para esse exercício, mister se faz encarnar o papel do outro, melhor explicando, encontrar a ética. Cada um de nós, individualmente, tem que assumir, intuir, o verdadeiro conceito de inclusão, qual seja: incluir 
é PROCESSO de construção de uma sociedade igual para todos. 

RR - Antes de você ficar cega, qual era sua experiência com pessoas com deficiência ? 
DP
 - Nenhuma. Não tinha nenhuma pessoa com deficiência no meu rol de amizades, nem próximas, nem remotas. Jamais imaginei ser atropelada pela cegueira. Se tivesse conhecido a Acessibilidade Atitudinal quando era pessoa sem deficiência, indubitavelmente teria agregado forças para um Brasil mais acessível. É por isso que repito em minhas palestras que: antes Nascida em Jacarezinho/PR, Deborah mora no Rio de Janeiro e tem uma filha, Alice Mabel, que estava 
com 12 anos na época, quando ela precisou tomar corticoides para um pulmão afetado, mesmo tendo glaucoma. �gFilha, você prefere uma mãe morta ou uma mãe cega ?�h, conta que perguntou a advogada para sua pequena menina. A resposta dela foi de que preferia uma mãe cega. Em 15 dias, devido ao aumento exagerado da pressão ocular provocada pelo tratamento, Deborah Prates perdeu totalmente a visão.
Em 2008, uma viagem aos Estados Unidos rendeu seu futuro e inseparável companheiro, o cão-guia Jimmy. Foi com ele que apareceu pela primeira vez na imprensa e teve a certeza que sua vida seria lutar contra a discriminação em relação às pessoas com deficiência. Era 2009 e Deborah participaria de uma matéria na TV sobre o trabalho de Jimmy. Ela marcou com a equipe de reportagem no Fórum Central do Rio de Janeiro, mas, para sua surpresa, o cachorro foi impedido de entrar pelo desembargador que era presidente na época. Foi uma grande confusão, outros veículos de imprensa 
se interessaram pelo caso e posteriormente Jimmy foi aceito. Ela entrou com uma ação de 
reparação por danos morais que demorou mais de 5 anos tramitando mas, no final, conseguiu 
ser indenizada.
Hoje ela faz palestras por todo o País, é membro de várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tanto em nível federal como no Rio de Janeiro, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), onde foi a primeira advogada com deficiência a tomar posse em 172 anos da 
instituição, faz vídeos no YouTube, já apresentou um programa de rádio por 2 anos e até se candidatou a vereadora em 2012. 
Ativista, advogada e multimídia, vamos conhecer um pouco mais do seu trabalho, sua vida e 
seus projetos. 

Entrevista da deficiência eu era uma �genxergante�h cega; hoje sou uma cega �genxergante�h !

RR - De lá para cá você acredita que a situação mudou ? 
DP
 - Houve melhoras substanciais desde aquela época ? Não. Estou certa de que a situação em nada mudou. As pessoas com deficiência ainda não compreenderam que os costumes não são inocentes, tampouco as leis são a solução para a real inclusão. Como advogada também senti dificuldades para entender o porquê das leis não serem cumpridas nesse Brasil. Passei a estudar dia e noite e evoluí para a seguinte resposta em forma de pergunta: Direito, onde está e para que serve ? Para as pessoas com deficiência o Direito está na melhor legislação do planeta. E, lamentavelmente, para nada serve, vez que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF) a cumpre ! A conscientização, a educação, só virão com a implementação da Acessibilidade Atitudinal. E queremos mais leis e mais leis. Se metade das leis vigentes fossem cumpridas esse Brasil já seria o paraíso ! As mudanças hão que começar por nós. Urge assimilarmos o pensamento de Mahatma Gandhi: “Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo.”

RR - É notório seu interesse pela comunicação, escrevendo aqui nesta revista há tanto tempo,  mantendo um Blog e uma página ativa no Facebook, tendo apresentado um programa de rádio e 
participado de inúmeras reportagens e documentários sobre a pessoa com deficiência. Qual a contribuição que você pode dar nesse sentido ? 
DP
 -  Qual o meu legado, depois do desembarque, para esta e para as gerações futuras ?  
Penso que para mim pouco ou quase nada farei. Contudo, tenho, enquanto ser humano que sou, 
uma obrigação com as futuras gerações. Sei o peso e a intensidade da dor do preconceito e seguida discriminação, razão pela qual não quero que os futuros humanos passem por essas horríveis experiências. Assim, o meu trabalho é o de retirar pedras depositadas sobre as sementes que não tiveram a oportunidade de germinar por estarem espremidas. Sinto que a atmosfera é propícia e as sementes começam a brotar. Caberá às gerações futuras regar e tratar dessas plantações, cientes de que nos jardins também nascem ervas daninhas, as quais deverão ser arrancadas, aniquiladas, para que não prejudiquem a rebentação das boas flores. Eis o meu singelo legado fincado na  Acessibilidade Atitudinal. Com o homem tratado, as demais e necessárias acessibilidades brotarão. Logo, creio em todo tipo de diálogo, comunicação.

RR - Você comprou uma grande briga em prol dos advogados cegos para que pudessem peticionar em papel e não apenas por meios eletrônicos. Como foi essa luta e em que pé está a situação ?
DP
 -  Voltamos à pergunta: Direito, onde está e para que serve ? A partir de 18 de dezembro de 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), açodadamente, obrigou os advogados brasileiros a falar com o Judiciário apenas eletronicamente. Ignorou, solenemente, o Artigo 9 da nossa Convenção, bem como o planetário Consórcio W3C  (que dita as regras de acessibilidade para a web) e a própria 
Recomendação 27/2009, na qual orienta os Tribunais subordinados que retirem todas as barreiras que possam obstaculizar as pessoas com deficiência a usufruírem das mesmas oportunidades concedidas aos humanos sem deficiência. Mandou o CNJ aos brasileiros o seguinte recado: Façam o que eu recomendo, contudo, não o que eu faço ! Ante a inobservância do Consórcio W3C os leitores de tela dos cegos nada podiam ler. Inconformada com a discriminação foi que ingressei junto ao CNJ com uma medida administrativa para voltar a peticionar em papel até que a acessibilidade fosse feita, na qual solicitei, em caráter, antecipatório, igual pedido. Em resposta, o então ministro Joaquim Barbosa negou o pedido e ainda ordenou que o processo fosse arquivado, já que havia outro semelhante da autoria da OAB. Fundamentou Barbosa que eu não havia lhe dado qualquer motivo que lhe amparasse o pedido. Ora, com a inconstitucional Resolução 185, o CNJ simplesmente BANIU a advogada Deborah Prates da advocacia, já que ficou impedida de, com independência e liberdade, patrocinar quaisquer causas. Desse modo, perdeu seu trabalho e, consequentemente, perdeu seus alimentos, sua dignidade e sua honra. Após essa catástrofe, Barbosa ainda afirmou que nada aconteceu à advogada ! O Ministro Ricardo Lewandowski recebeu-me em 
seu gabinete, quando tive a honra de sustentar o cumprimento da nossa Convenção. Posteriormente, em ação de mandado de segurança que ingressei, deferiu pedido liminar para que eu voltasse a peticionar em papel, até que o PJ ficasse acessível. Essa demanda está em curso no STF. Hoje faço parte de um grupo de trabalho no CNJ que tem por objetivo corrigir as falhas do sistema. Os trabalhos duram mais de ano, sem que exista uma data para seu lançamento.

RR -  E o Jimmy ? Como ele mudou sua vida ? Por que continua tão difícil aqui no Brasil o acesso a um cão-guia ? 
DP 
- Bem, Jimmy Prates veio num momento espinhoso da minha vida. Optei por um olho quadrúpede na quinzena que denominei O APAGAR DAS LUZES. Nesse consciente final da visão corri para o Instituto Benjamim Constant em busca de socorro, melhor explicando, atrás de vaga em curso de mobilidade, a fim de aprender a arte de usar uma bengala. Recebi um não do tamanho do impacto que estava atravessando ! Não havia vaga no curso a começar, tampouco havia previsão de novo. Como não havia vaga ? Então, um ser humano tem que marcar data para ficar cego ? Comecei a enxergar o Brasil na questão social e logo conclui ser a cegueira opcional a pior delas. Consegui, nos dias de momentos de folga de um instrutor, que me fossem ministradas seis aulas de bengala. Entendi que havia perdido completamente a noção do espaço aéreo. Eu começava com a bengala num canto direito e logo terminava na extremidade esquerda. Passei a andar pelas diagonais da vida. Compreendi que a bengala era tão cega quanto eu, pelo que não tive dúvida em batalhar por um cão-guia. Fui à luta e, na decolagem para Nova Iorque, percebi o sabor da minha primeira vitória rumo a uma qualidade de vida melhor. Trouxe Jimmy Prates. 
Um ser iluminado, singelo, solidário... verdadeiramente um �gpessocão�h. Deixei de andar na 
diagonal ! Não mergulhava mais os meus pés nas poças d�fágua ! Deixei de ser a coitada da 
ceguinha ! Com muita honra recebi e assimilei o título: A MULHER DO CACHORRO. Tenho para 
mim que num casamento o dia a dia é fator de sérios desgastes em qualquer relação. Já o meu cotidiano com Jimmy é melhor e melhor. Na primeira hipótese, a cada dia estamos mais perto do fim. Na segunda, a cada dia estamos mais perto da sublimação, porque a dupla (cão-guia e usuário) vai se adaptando mais e mais. 
Não faz muito que li em uma mensagem: �gRecomendações ao seu esposo Jimmy!�h

RR - Depois do lançamento do livro, quais são seus planos ? 
 DP
 - Estou na metade do meu segundo livro, intitulado �gCondomínio Brasil�h. Será uma segunda parte do �gAcessibilidade Atitudinal�h, com outra abordagem, enfoque. Quero provar à sociedade 
que uma cidade acessível, de longe é só para as pessoas com deficiência. Ao contrário, serve 
para toda a gente inteligente brasileira ! Lamentavelmente precisamos do bendito dinheiro. 
Assim, vou correr atrás de novo patrocínio, já que acredito piamente ser o livro uma gigantesca 
modalidade de dialogar com a sociedade de uma forma lúdica. À vista disso, creio no livro como meio de levar a acessibilidade atitudinal por esse mundão. Estamos caminhando e sem medo de encontrar a felicidade!



# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco (coluna livre)

* Teste do olhinho" deve ser feito ainda na maternidade

- Menos de um minuto. Este pode ser todo o tempo que um recém-nascido precisa para não passar a vida toda no escuro. Cego.

Tão importante quanto o teste do pezinho, o exame do reflexo vermelho em recém-nascidos, conhecido como "teste do olhinho", rápido e indolor, é fundamental para o diagnóstico de doenças congênitas ainda na fase inicial. Em alguns estados brasileiros o exame é obrigatório nas maternidades e também foi incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS). Mas ainda não conquistou a obrigatoriedade nacional. 

Quatro a cada dez casos de cegueira infantil, conforme o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), são reversíveis ou evitáveis com o diagnóstico e tratamento adequado. O teste do olhinho deve ser realizado em todos os recém-nascidos, antes que o bebê deixe a maternidade. Médicos de qualquer especialidade devem ser capazes de identificar alteração do reflexo de luz no fundo do olho e detectar precocemente diversas doenças, declara a oftalmopediatra do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura (CRM 9146/DF).

O teste consiste na emissão de um feixe de luz no olhinho do recém-nascido. Quando não há nenhum obstáculo à visão, a luz alcança a retina, região nobre do olho, responsável por captar as imagens que se formarão no cérebro e, ao ser refletida, faz com que o médico ou o examinador veja seu reflexo vermelho. "Sem o reflexo vermelho, há evidência de que pode haver alguma alteração congênita na visão do bebê", descreve a médica do HOB.

Em tempo - As irregularidades oculares que podem ser detectadas e ter suas mais sérias consequências evitadas a partir dos poucos segundos de duração do teste do olhinho são especialmente: catarata e glaucoma congênitos, má formação ocular, opacidades na córnea, tumores intraoculares ou hemorragias vítreas, elenca a oftalmopediatra. 

A OMS aponta ainda que 500 mil crianças ficam cegas todos os anos e a maioria perde a visão no primeiro ano de vida. No Brasil, segundo a entidade, há cerca de 33 mil crianças cegas em consequência de doenças oculares que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente. Outras 100 mil apresentam alguma deficiência visual. A OMS relata que entre os problemas que causam a cegueira nas crianças, estão as cicatrizes corneanas, catarata e glaucoma congênitos, retinopatia da prematuridade, erros de refração e baixa visão.

É lei - A especialista do HOB comenta que muitos pais não conhecem o teste do olhinho, nem a lei que obriga sua realização ainda na maternidade em várias Unidades da Federação, entre os quais o Distrito Federal e, por isso, não exigem sua realização antes de deixar o hospital com o bebê. 

Sinais - Os olhos dos bebês emitem sinais quando algo precisa ser investigado. Os pais precisam estar atentos, orienta Doroteia.  "Até dois anos de idade, o bebê que apresenta lacrimejamento constante, fotofobia (sensibilidade à luz), olhos com cor acinzentada ou opaca, pouco interesse pelo ambiente em que está ou pelas pessoas que o rodeia, bem como vermelhidão ocular e secreção deve ser levado a um especialista com urgência", alerta a médica e acrescenta "mesmo que tenha realizado o teste do olhinho na maternidade".

As crianças que têm entre três e sete anos de idade já apresentam sintomas diferentes. "É importante observar se a criança tomba muito para um lado só, se reclama de dor de cabeça ou nos olhos, se costuma assistir televisão muito próxima à tela, se apresenta olhos desviados para o nariz ou para fora, se tem hábito de esfregar os olhos após algum esforço visual ou se fecha um dos olhos em locais ensolarados", diz a especialista do HOB. 

"Em geral até os sete anos de idade os olhos humanos estão em desenvolvimento. Cabe aos pais, babás, professores e responsáveis ficarem atentos ao comportamento da criança", completa a médica.

Aprendizagem - Em idade escolar, o baixo rendimento em sala de aula, diagnósticos de déficit de atenção ou hiperatividade podem estar relacionados a problemas oftalmológicos e não propriamente às condições intelectuais da criança. Dor de cabeça, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos após as aulas são sinais suficientes para uma avaliação da saúde ocular da criança. "Esses sintomas podem estar refletindo anomalias oculares congênitas não diagnosticadas na maternidade. Por essa razão, o teste do olhinho é extremamente importante para o desenvolvimento social e intelectual integral de uma criança", defende Doroteia.

Legislação - O Distrito Federal e outros 11 estados brasileiros possuem legislação própria que obriga maternidades, públicas ou privadas, a realizarem o teste do olhinho nos bebês antes da alta hospitalar. Os estados são Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No Senado Federal, tramita o Projeto de Lei 240/2007 que visa alterar a Lei 8.069 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar obrigatório o teste do olhinho em todo território nacional. O projeto é de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS) e, desde o novembro de 2011, encontra-se a espera de um relator, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

//Fonte: HOB - Hospital Oftalmologico de Brasília

* O leitor pode colaborar com a coluna, enviando material pertinente, para nossa redação (contraponto.exaluibc@gmail.com).



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

* Nome: Marcelo Luis Pimentel

Formação: Graduado em Ciência da Computação pela UFRJ e pós-graduando em Redes de Computadores
Estado civil: casado
Profissão: Consultor em Acessibilidade e Deficiência, e Servidor público da Justiça Federal
Período em que esteve no I B C.: 1987 e 1988

Breve comentário sobre este período: período onde passei a fase de adaptação como cego, e descobri novos horizontes e possibilidades que, antes de me tornar cego, desconhecia por completo. Gostei muito dos colegas e professores, que foram fundamentais com conselhos, orientações e experiência.

Residência Atual: Brasília - DF
Objetivos neste Reencontro: manter contato com velhos amigos;

Contatos: (fones e/ou e-mails)
Telefones: 
Celular: (61) 9100-5659
Fixo: (61) 3221-6317

E-mail: marcelovox@uol.com.br ou Marcelo.pimentel@df.trf1.gov.br

OBS.: Divulgamos  nesta coluna, noticias sobre paradeiro de ex-alunos do I B C...
Qualquer informação, contacte a redação...

* Informações para a redação do Contraponto (contraponto.exaluib@gmail.com).



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Os  Rodrigues


Rodrigues. Sobrenome dos mais comuns na nossa terra, inundava nosso Instituto Benjamin Constant naquele tempo, como acredito que ainda ocorra agora.
    Não vou enumerar os Rodrigues que éramos, muito menos pretender falar de cada um. Selecionei 4. Três para citar de passagem e um para destacar realmente.
    O primeiro selecionado, certamente o mais importante, é o nosso inesquecível Antônio Carlos Rodrigues, conhecido carinhosamente como Guri, aluno brilhante e homem vencedor em todos os campos profissionais em que trabalhou, e não menos brilhante no campo dos relacionamentos
pessoais, tanto que fez inúmeras e sólidas amizades ao longo de toda a vida, amizades que hoje o guardam como imortal saudade.
    O segundo, que nunca foi  brilhante, sou eu mesmo. Ary Rodrigues que, ao menos logrou o título de poeta, ainda que também aí, sem destaque.
    O terceiro, Marílio Rodrigues, grande amigo dos dois primeiros ao tempo em que foram alunos, tinha voz invejável e cantava muito bem mas, nem o título de cantor, título que seria muito merecido, conseguiu receber.
    O menos favorecido de nós, o mais ignorado, o que talvez mais haja sofrido, o único que não é lembrado, é justamente aquele que vou destacar.
    Sebastião Rodrigues de Menezes, um dos 4 coleguinhas que estavam junto à minha cama quando despertei pela primeira vez como aluno do I B C no saudoso jardim de infância, teve uma destas existências que muitos chamam de inútil, mas que outros compreendem como uma quase existência
de mártir.
    Não sei quando foi atingido pela cegueira, já que o conheci no jardim do Instituto, jamais conhecendo detalhes sobre sua origem. Tudo quanto soube ao longo do tempo, é que ele perdera a mãe e que seu pai, talvez despreocupado com ele, não lhe dava a atenção da qual precisava.
    Ainda no jardim de infância, ocorria um fato curioso: Sempre que uma inspetora fazia referência à sua condição de criança, ele dizia que tinha vontade de crescer bem depressa. Indagado por que,
ingenuamente respondia que queria sofrer. Riam-se, perguntando-lhe o que era sofrer. Embaraçado, o garoto não sabia responder, e limitava-se a repetir o que afirmara.
    Ao que parece, nem foi preciso crescer muito para ter seu "desejo" satisfeito. Em 1949 já não voltamos para o jardim e creio que, desde então, começou a "satisfação do desejo".
    Não sei em que condições, tanto financeira quanto social, vivia o pai do Tião. Ouvi dizer tratar-se de um alcoólatra, mas não o posso afirmar. O fato é que, alcoólatra ou não, ele parecia não se interessar pelo filho e este, quando todos saíamos para as férias, ficava como que abandonado no imenso prédio, exposto a não sei que suplícios. Cheguei a ouvi-lo queixar-se de ser queimado com cigarros, não sei por quem, nem por quê.
    Não posso precisar quantos anos seguidos o Tião terá passado dentro do colégio, sem jamais ouvir o movimento das ruas, a não ser por bondes que, naquele tempo, passavam em frente ao I B C.
    Tião era um exemplo destes cegos cuja cegueira não é a única deficiência. Destes cegos que merecem ser olhados com mais carinho e atenção, mesmo pelos que, cegos embora, têm condição de suplantar a deficiência e viver normalmente. Destes cegos que, portando deficiências conjuntas, ficam incapacitados de lutar pela vida em condições ditas dignas. Destes cegos, enfim, que são vistos por muitos cegos vitoriosos como vergonha para o grupo, quando deviam ser enxergados como seres humanos que têm as necessidades que todos temos para viver e que, pelas condições que portam involuntariamente, necessitam do auxílio daqueles que têm melhor sorte na vida.
    Não escrevo estas coisas me pretendendo mostrar como paladino dos menos favorecidos pela sorte, mas apenas como ser humano que gostaria de ver todos quantos também o são, respeitados e tratados como tal.
    Certa vez ousei propor a um grupo a criação de uma entidade nacional que apresentasse condições de tratar dos problemas relativos aos cegos em todos os campos necessários, com departamentos especializados para cada caso. Como resposta, ouvi tratar-se de utopia minha já que tal criação é simplesmente impossível. Infelizmente, parece que eles estavam certos já que nunca se criou tal entidade. Como se não bastasse, outras que serviam de apoio a alguns grupos foram
extintas, ou se tornaram "propriedades particulares". Deixando pois o impossível de lado, mesmo lamentando sua existência, falarei um pouco mais do Rodrigues destacado, concluindo com duas historinhas originadas pelo seu desequilíbrio mental.
    Tião, como eu disse, não tinha a cegueira como deficiência única. Apresentava, inclusive, algum embaraço motor, o que lhe dificultava, por exemplo, aprender a vestir-se. No concernente à inteligência, a tinha bastante precária, com sérias dificuldades para entendimentos normalmente simples, ficando impossibilitado de estudar. Com o aumento da idade, houve alguma melhora na atividade motora, mas não se deu o mesmo no campo intelectual. Nem mesmo como aluno da professora Noemi, incumbida de trabalhar com alunos que apresentavam retardos, o Tião conseguiu qualquer avanço. Desligado finalmente de qualquer sala de aula, ele ficava sozinho no pátio enquanto nós estávamos nas nossas salas,com nossos professores.
    Botafoguense convicto, e fã do goleiro Gilson, titular à época do Glorioso, o Tião tinha a mania de, sozinho no pátio, ficar brincando com o nome do goleiro: Batendo com o sapato de boca para baixo no chão, ao som produzido pelo calçado, ele gritava em resposta:
"Agarra Gilson!" Pelo menos naquelas brincadeiras, o goleiro do Botafogo jamais levou um gol. Mas ... Não levar gol, não era o bastante.
O Botafogo precisava fazê-los, e os fazia quando jogávamos bola atrás do jardim. Aliás, isto merece um destaque à parte: Tião tinha um resquício de visão, algo realmente insignificante, mas que originou a historinha seguinte.
    Era comum perdermos o contato com a bola e a ficarmos procurando. 
Com um resquício de visão que lhe permitia perceber vultos, mas sem distinguir imagens, o Tião, ao notar um vulto que acreditava ser a bola, tomava distância, corria e chutava com vontade, gritando: "Gol de Garrincha!" E foi assim que, em dia de pouca ou nenhuma felicidade, o vulto não era da bola, mas de uma pedra. Neste dia, não se ouviu o costumeiro grito de gol, mas um ai desesperado e longo que gerou em todos os outros sonora gargalhada.
    O tempo passou, e chegou o dia em que o Tião deixou de ser aluno do I B C. Havia então um senhor chamado Jorge Lacerda, que conseguia empregos para cegos, especialmente no campo artesanal. Através daquele senhor, o Tião conseguiu empregar-se na Companhia Nacional de Navegação Costeira onde, como no Loyd Brasileiro, já trabalhavam cegos na seção de Velame.
    Estou certo de que empregar o Tião deve ter colocado o senhor Jorge Lacerda em posição curiosa:
    A inabilidade do Tião, que o impediu de poder trabalhar no emprego, ao tempo em que deve ter colocado o senhor Jorge em posição desconfortável junto aos empregadores, deu-lhe robusto argumento para fortalecer sua posição no preconceito bilateral que então havia. Aquele preconceito fazia com que os alunos do I B C vissem cegos analfabetos, ou de baixa instrução, empregados em "trabalhos menores", como inferiores. Por sua vez, aqueles cegos proclamavam que os alunos do I B C eram preguiçosos, orgulhosos e incapazes de produção realmente útil.
Daí porque, impedindo que o Tião trabalhasse como os outros empregados, a inabilidade dele fortalecia a convicção dos que se auto-rotulavam "trabalhadores", contrapondo-se aos que se auto-rotulavam "cultos".
    E exatamente neste novo tempo da vida do Tião, aconteceram as duas historinhas com que vou concluir este relato. A Primeira ocorreu ainda no I B C:
    Era o tempo em que a cantora Wilma Bentivegna se tornava conhecida e admirada encantando o público com o Hino ao Amor, em magistral interpretação. Como o Tião sempre aparecia lá no Instituto, certa vez entreguei a ele a quantia de 50 cruzeiros, preço de um disco 78 rotações à época, pedindo-lhe que comprasse para mim o disco da Wilma. O tempo correu. Sempre que o amigo aparecia por lá, eu lhe perguntava pelo disco, mas sempre houvera algum "contratempo" que o impedira de comprá-lo. Fui ficando inquieto e, a cada nova oportunidade, manifestava com maior veemência meu desagrado. E foi assim que em certo sábado pela manhã, quando ele apareceu no I B C e eu cobrei que me entregasse o disco ou o dinheiro, ele gaguejou qualquer coisa e me convidou para irmos à rádio Mauá assistir o Programa Hélio Ricardo, programa que ele fazia questão de exaltar e do qual se dizia assíduo frequentador. Terminado o programa, segundo ele, resolveríamos o problema do disco. E fomos, os três Rodrigues, ao programa no auditório da Mauá: Ele, eu e o Guri que estava comigo quando ele me encontrou e que, por sorte nossa, foi conosco.
    Terminado o programa, o Tião nos convidou para um lanche em um bar próximo da emissora. Entramos, sentamo-nos e pedimos média de café com leite e bolo para cada um. Terminado o lanche, veio a conta ...
Exatamente 50 cruzeiros. A expectativa foi grande pelo silêncio que seguiu o anúncio da conta. Eu não tinha qualquer tostão. Entendendo que a conta teria que ser dividida igualmente entre nós, eu disse ao Tião que usasse quanto necessitasse do dinheiro destinado ao disco para pagar minha parte. Surpreso, ouvi sua resposta dando conta de que não tinha qualquer dinheiro, nem mesmo o do disco.
    Diante disto, o Guri, "Salvador da pátria" pagou o total da dívida e, como me confessou depois, com os exatos 50 cruzeiros que tinha no bolso.
    E o disco? ... ... Nunca mais se tocou no assunto.
    A segunda, menos constrangedora, aconteceu quando, inesperadamente, recebi a visita do Tião em minha casa. Confesso que fiquei um tanto surpreso ao vê-lo chegar já que, tudo quanto ele sabia, é que eu morava na Penha-Circular, não sabendo meu endereço completo. Mas logo fiquei sabendo que, ao descer do trem na estação ele fora visto pelo meu cunhado. Este, embora não sabendo de quem se tratava, aproximou-se dele, pelo fato dele ser cego, e lhe perguntou onde ele queria ir. Informado de que ele queria ir à casa do Ary, prontamente meu cunhado se identificou e o conduziu ao destino pretendido.
    Minha mãe conhecia o Tião desde nosso tempo de jardim de infância.
Tinha muita pena dele por achar que ele era uma criança muito sofredora, e atribuía este fato a ele não Ter mãe. Ficou, por isto mesmo, até um tanto satisfeita em recebê-lo na nossa casa.
    Enquanto ela cuidava dos seus afazeres, eu e o visitante ficamos conversando: Ele, muito animado com seus "sucessos". Eu, meio confuso por não ter sucesso pra contar.
        Era o tempo em que o rádio a pilhas era novidade que encantava e despertava desejo de ser possuído por todo mundo, como o telefone celular, décadas mais tarde. Uma fábrica famosa de picolés e sorvetes lançou então uma propaganda visando, com a novidade, conseguir melhorar
a venda do seu picolé. Para tanto, todo aquele que encontrasse um palito marcado, ganharia um rádio a pilhas. Pois bem: Animadamente, o Tião dizia que já encontrara 5 palitos marcados e que esperava apenas encontrar mais alguns para ir buscar todos os rádios de uma só vez.
Bondosamente, ele me acenava com a possibilidade, inclusive, de me presentear com um de tais rádios o que, sem dúvida, seria grata compensação pelo disco cuja compra eu aguardara e que não acontecera.
    O tempo correu, e chegou a hora do almoço. enquanto almoçávamos, minha mãe disse que, tão logo terminássemos de comer, ela nos daria um copo de vinho. Ouvindo isto, transbordando alegria, nosso visitante disse que não poderia ouvir melhor notícia. Afinal, se havia algo de que
ele gostava imensamente, era beber. Gostava tanto que, quando não havia bebida para ele, bebia álcool. Minha mãe, apavorada, esqueceu-se por completo do copo de vinho e eu, como justo, paguei pelo pecador.

Ary Rodrigues da Silva,
Poeta.
E-mails: aryrodriguessilva@oi.com.br e aryrodriguessilva@hotmail.com

* Espaço para trabalhos literários(prosa ou verso) do segmento.



#15. IMAGEM PESSOAL

Colunista:  TÂNIA ARAÚJO (contato@taniaaraujo.com.br)

* A imagem

Pensar em imagem pessoal é pensar nas relações pessoais. Na relação de comunicação e signos que são transmitidos constantemente, mesmo que não vemos. Nisto estão inclusas as expressões não verbais, aspectos psicológicos, crenças e valores pessoais. Detalhes além do imaginário e do próprio controle. Vamos iniciar bem nosso diálogo. Para isso é necessário desenvolver cada tema, compreender suas especificidades e identificar os momentos em que entra em cena. A imagem que se constrói e que também destrói. 

O primeiro tema a ser abordado será as expressões não verbais. Você pode estar me perguntando: O que é isso? De que adianta conhecer um tema que não interfere na minha forma de comunicar, já que não vejo? Interessante não?! Expressão não verbal são signos que transmitimos durante um diálogo ou gestos que são capazes de substituir palavras e até frases. Simplificar ou complicar uma conversa. 

A comunicação não-verbal pode acontecer apenas com os olhos ou a mudança de direção deles, com o franzir da testa, o pressionar ou morder dos lábios, a maneira como movimentamos a língua, o levantar das sobrancelhas etc. Estas são expressões Cinésicas. Existe as expressões Tacêsicas que passamos pelo toque, a maneira como apertamos a mão de alguém ou as nossas, como tocamos o outro durante uma conversa ou uma relação intima. O jeito como mantemos a proximidade com interlocutor, também fala sobre nós. Esta é a Proxêmica que trata do espaço aéreo invisível que existe em volta das pessoas e que é importante respeitar. Além dos tipos anteriores, existe a Paralinguagem, sons emitidos sem palavras e as Características Físicas que também comunicam.

Ainda sem influencias visuais para construção das expressões não verbais, elas são construídas e desenvolvidas de forma particular. É comum durante um diálogo surgir algumas perguntas que abordem sobre as expressões e revelem pensamentos que não desejava ser revelado. Até sem enxergar as expressões estas podem ser sentidas com o ofegar da respiração, um sopro, as mãos geladas ou trêmulas, a alteração do timbre da voz e o sentir dos ventos que são causadas pelo movimento dos braços e as suas vibrações. 

Observar estes detalhes faz toda diferença nas relações. Saber que a congruência entre a fala e os gestos é importante. Reconhecer cada gesto, associar à fala e aos pensamentos é essencial para uma rica relação. Perceber os gestos dos outros também facilita e reduz o tempo de uma longa conversa. Tem pessoas que tocam demais e se tornam exaustivas, outras falam perto demais, isso causa medo e insegurança no outro. Alguns indivíduos falam alto demais e isso cansa o cérebro, a vontade de pedir para silenciar é algo constante que interrompe o prestar atenção no que está sendo dito. Conforme as crenças pessoais deparar com tipos físicos que estão fora do padrão mental possibilita um distanciamento. 

Com isso se conhece se reconheça. Saiba o que fazer e quando fazer. Cuide da sua imagem, como disse, ela vai além do que se veste e como se veste. É a soma de tudo isso. É falar sobre você, revelar sua alma, suas características pessoais e suas influencias familiares e sociais. Depois disso se reconstrua, se necessário, para fazer novos contatos, melhorar as relações e se fazer sentir para o outro. Nem tudo na vida pode se ver, contudo pode se sentir. 

Tânia Araújo 
Consultora de Imagem e Coach 
www.taniaaraujo.com.br 



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

*   Motorista-cidadão, tem dia de celebridade em restaurante

Alçado à condição de celebridade instantânea depois que parou o ônibus que dirigia, da Linha Rio Doce/CDU (Olinda / PE), ao notar que ninguém levantava para um deficiente visual sentar, Willington Manuel Marques, o Will, foi convidado para jantar com a família no restaurante Patuá, em Olinda, do chefe Alcindo Queiroz. �Nesse mundo tão cão a gente tem que valorizar essas atitudes�, comentou Alcindo. Os convidados optaram por menus à base de frutos do mar, enquanto Will era cumprimentados por clientes das mesas vizinhas. Tímido, ele agradeceu a todos. O bordão de Will ficou famoso: �Se ninguém der o lugar, ele vai sentar aqui e dirigir o ônibus. 

OBS.:  Os fatos, por uma questão, meramente didática/pedagógica/cultural, foram tornados públicos...

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

Começamos  o ano de 2016 muito agitado!
Tivemos logo no início o gp Internacional  de Judo que movimentou mais de quinze  países que vieram prestigiar essa que é uma das mais importante e disputada nesse esporte.

No sábado 05 deste mês, foi eletrizante as lutas na arena da Escola de educação física do Exército, no forte são João na Urca.
Começou com os meninos iniciantes fazendo bonito nas suas conquistas e dando uma previsão do que será o futuro do judo paralímpico do Brasilcom eles.
Após tivemos as lutas tão esperadas com os atletas principais das agremiações e seleções de outros países!

1. Destaque para Alana Maldonado e Deanne Almeida que garantiram dois ouros na reta final da preparação visando os Jogos Paralímpicos Rio 2016.

A aproximadamente seis meses para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, os judocas da Seleção Brasileira usaram o evento como um teste para o principal objetivo do ano. Foram 15 países inscritos na competição, o que deu uma dimensão de como serão as Paralimpíadas.

De todas as medalhas conquistadas por brasileiros, sete foram com atletas da Seleção: os ouros de Alana Maldonado (70 kg) e Deanne Almeida (acima de 70 kg), as pratas de Wilians Araújo (acima de 100 kg), Lucia Araújo (57 kg), Michele Ferreira (52 kg) e os bronzes de Karla Cardoso (48 kg) e Luiza Oliano (48 kg).

A Ucrânia foi a grande vencedora da competição com quatro medalhas de ouro, uma prata e um bronze. Em segundo lugar aparece a Rússia, e logo em seguida vem Cuba. Com os resultados obtidos pelos judocas da seleção, caso fossem somados, o Brasil ficaria com terceiro lugar no quadro geral de medalhas, no entanto, os atletas estavam a serviço dos clubes.

Durante a competição foi possível sentir um pouco da energia da torcida. A cada luta de algum brasileiro contra rivais de outros países, os gritos de incentivo vinham das arquibancadas e motivavam os judocas.

- Já imagino toda a minha família, os meus amigos. Vai ser muito importante. Será dois contra um. Eu e a torcida contra o meu adversário, então vai ser um momento único, inesquecível. E se Deus quiser estar no ponto mais alto do pódio - disse Wilians Araújo.

O Grand Prix Internacional INFRAERO de Judô Para Cegos contou com a participação de atletas de todo o Brasil, além das delegações de 15 países, que competiram nas categorias iniciante e adulto.
 Os judocas da seleção brasileira e de mais 12 países permaneceram em  treinamento no Rio de Janeiro até o dia nove deste mês.

 Tivemos ainda o open da Alemanha onde ficamos com seis medalhas!
Vamos a elas:
No masculino,  tivemos ouro com Wilians Araujo e bronze com Haifran Pontes.
No feminino obtivemos:
Prata no 48 kg com Karla Cardoso, bronze no 52 kg com Michele Ferreira, prata no 57 kg com Lúcia Araujo, Ouro com Alana na categoria até 70 kg.
Tivemos ainda bronze acima de 78 kg com Deane almeida.

Considerações finais:
Concluo, com todas essas brilhantes participações, que nosso Brasil está muito bem representado.



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

Funciona mesmo, é muito bom!
Aqui está  um recurso legal que só a internet poderia nos dar.
Disponível para as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, n# do prédio e bairro), ainda nos fornece o trajeto em detalhes (nome das ruas que o motorista deve pegar, e até se é para virar à direita ou à esquerda, quando precisa sair de uma rua e pegar outra).
Muito legal, mesmo! (serve, inclusive, para quem quer ir em carro próprio e não conhece o local de destino).
Além de dar o valor da "corrida do Táxi" ainda fornece o itinerário! 
Facílimo de usar!
Basta preencher os endereços de Origem e Destino, com os respectivos Bairros.
Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/


2. CLINICA POPULAR (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

Olá amigos vamos ajudar a divulgar esse serviço que é totalmente gratuíto.
Sempre há pessoas que conhecemos e que podem se valer desses serviços.
Você pode não precisar, mas pode conhecer alguem que necessite.

CLÍNICA POPULAR - (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)
-   A clínica noticiada é obra dos ex-alunos do colégio Santo Inácio, dos jesuítas. De formação católica e  humanística, esses profissionais dedicam (cada um) um tempo na semana para saírem de seus consultórios particulares e atenderem aos mais carentes. O valor cobrado nos exames destina-se às despesas com aluguel, empregados e materiais. Até o aparelho de ressonância foi comprado pelos médicos em rateio.

EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAÚDE - Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender a população de baixa renda. A Kodak, 
GE, e empresas da área de saúde patrocinaram este lindo projeto!  É a realização de um sonho do radiologista Romeu Cortes Domingues, diretor médico de duas clínicas de radiologia, que buscou parceiros para a iniciativa. Para se ter uma idéia, os exames, que custam, na rede privada, cerca de R$ 850,00, são oferecidos por R$ 120,00 

Repassem para todos que necessitam de ressonância magnética, ultra-som e mamografia e não podem pagar.

Rua São Clemente, 216 - Botafogo RJ - Imagem Solidária
Tel: (21) 2535-6000
Confiram o site deles: www.imagemsolidaria.com.br

DIVULGUEM !
ISSO É MUITO IMPORTANTE!
A VIDA DE ALGUÉM PODE ESTAR DEPENDENDO DISTO !

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

// Em 06/01/2016 19:22, José Valentim escreveu:
 Prezados Amigos,

Gostaria de assinar, e Receber esta Revista/Jornal Contraponto.

Agradecia que me informassem sobre as condições, se é necessário pagar alguma coisa, e se me poderiam inscrever na lista dos interessados.

Saudações Cordiais,
José Manuel Valentim

Morada, Praceta Mário Henrique Leiria, nº 4, 5º Dtº
2650-183 Alfornelos
Amadora, - Portugal

E-mail, jvalentim55@gmail.com

Celular, 91 225 44 25

***
Salve José Manuel Valentim,

O Contraponto (jornal digital, mensal da associação dos Ex-alunos do I B C), em setembro/2016 fazendo dez anos de existência, é gratuíto.

Para nós que fazemos o Contraponto, será motivo de honra tê-lo em nosso cadastro.

Confira todos os números do Contraponto em:
www.Exaluibc.org.br/contraponto.htm

Valdenito de Souza - editor

- - -

* 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@gmail.com

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no portal da Associação dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br/contraponto.htm).

* 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:  os deficientes visuais e seu universo.
solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

* Ouça a rádio Contraponto acessando seu blog oficial radiocontraponto.org.br;  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), um acervo de 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

*****
---

"Enquanto houver uma pessoa discriminada, todos nós seremos discriminados."  Por que é mais fácil desintegrar um átomo do que desfazer um   preconceito?!

Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant
(fundação: junho/1960)

