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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

O Exército de Brancaleone e os Voluntários


Quando este número do Contraponto estiver rodando, provavelmente, já haverá ocorrido as eleições da Associação dos Ex-alunos do I B C, para mais um biênio em sua existência quase sexagenária.

Os desafios são muitos, os de sempre.  Entretanto, um em especial, materializa de forma cabal, o tamanho da nossa fragilidade como segmento político:  a ausência de companheiros, dispostos a vestir a camisa da nossa entidade e se apresentar nos fronts de nossas lutas, juntando-se aos idealistas de sempre (esta verdadeira versão tiflológica do exército de Brancaleone).

Um ex-presidente da nossa  Associação, costuma apregoar, quando o tema militância do nosso segmento está em questão: "nossos problemas só serão resolvidos, quando tivermos a plena consciência de que eles são realmente nossos!"...

A frase, exprime de forma absoluta, o sentimento que deverá estar no âmago do companheiro que vier a se alinhar ao "pequeno e  brioso exército".



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Atividades em abril

Nesse mês não elaborei a coluna do contraponto, pois precisava me preparar para o processo eleitoral da entidade.

Estou concorrendo a um novo mandato (biênio abril/2013 a abril/2015).

Minha chapa:

Presidente: Gilson Gonçalves Josefino;
Vice_presidente: Eunicio Laina

Primeira Secretária: Dilma;
Segundo secretário: Hercen Hildebrandt.

Primeiro Tesoureiro: Carlos Dutra
Segunda tesoureira: Ivonete Santos.

 até a próxima!

Gilson Josefino - Presidente 


#3. O IBC  EM FOCO

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

O IBC e a Acessibilidade

No presente número pretendo abordar um tema extremamente atual, e ao mesmo tempo, bem antigo, por povoar há muito o nosso pensamento, desejoso de sempre buscar uma melhor qualidade de vida sejamos pessoas com uma suposta deficiência ou não:
Trata-se da Acessibilidade, cujo âmbito é medido por nossas necessidades, mais ou menos específicas, conforme as limitações, físicas, sensoriais, intelectuais e de qualquer outra natureza
restritiva que exclua. Em função dessa demanda real e potencial, constatada cotidianamente, o Instituto Benjamin Constant, tomou imperiosamente para si, embora meio tardiamente, segundo penso, a responsabilidade de constituir sua equipe de acessibilidade, inicialmente direcionada para tentar remover, especialmente em seu âmbito, barreiras de todo gênero, como as digitais, arquitetônicas e atitudinais. Cada um desses itens oferece incômodos inquietantes.  Desta feita vou focar mais de perto, as questões ligadas ao seu espaço físico. Aqueles que conhecem bem o IBC, sabem que seu espaço arquitetônico nada tem de amigável, já que oferece dificuldades para a comunidade das pessoas cegas, em particular as crianças e pessoas idosas, cuja mobilidade se torna  reduzida, mostrando-se mais adversa no ato de seu deslocamento, do seu entorno ao seu interior, com suas colunas e valas, no pátio interno do prédio principal, em cuja portaria encontramos elevados e estreitos degraus em um de seus lados, com um corrimão de madeira proporcionando um apoio satisfatório e de outro lado um largo corrimão de mármore, de apoio precário. Certamente a nossa equipe de trabalho pouco pode intervir no sentido de reverter essas situações desfavoráveis, seja pelo alto custo das modificações a serem empreendidas, seja por exigências de preservação do prédio como um todo, tanto por parte do Instituto Estadual do Patrimônio (INePAC), como pelo
Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Acho justificável essa preservação, em nome de nossa memória histórica, porém, cercada de alguns limites ditados pelo bom senso. Durante o restauro do prédio principal, em reunião com os gestores da obra, questionei o fato das janelas dos corredores do primeiro andar que dão para o pátio interno abrirem para dentro e não para fora, evitando perigo eminente de uma lesão de cegos em sua movimentação, até mesmo por uma distração.
Responderam-me educadamente que levariam esse fato em consideração. Nada foi feito para mudar esse quadro. Temos constatado grande resistência por parte desses órgãos, até mesmo para colocação de pisos táteis em algumas áreas internas. Temos igualmente percebido com desapontamento, uma profunda indiferença em face de nossos pleitos em favor de uma maior acessibilidade, no ´prédio como um todo, incluindo seu entorno. O que parece é predominar a
ideia do estético sobre o funcional.
Em outros casos de caráter mais geral, parece já estar havendo pontos de atrito entre as propostas de acessibilidade junto à ABNT, em confronto com as concepções desses órgãos de conservação. Certamente há de se buscar um caminho que harmonize essas duas visões.

Qualquer colaboração para esta coluna, enviar para: 
vtr.alberto@gmail.com.

Vitor Alberto da Silva Marques.


#4.  DV EM DESTAQUE

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


Deficiente visual é exemplo no artesanato de carrinhos de madeira

"Carro antigo que meu cérebro viu, não apaga nunca da mente"
Quem disse que a pessoa que não enxerga com os olhos físicos é totalmente cega?
Jair é um exemplo disso. Pelos olhos do corpo ele realmente não vê, mas pelos olhos da alma e da lembrança do passado com mais de 30 anos a memória garante visões perfeitas e que se materializam em trabalho, terapia e ocupação.
"Comecei numa brincadeira e fui aperfeiçoando. Deus me abençoou e estou no ponto que estou", explica o artesão Jair de Moares.
O homem sofre de retina pigmentar, uma doença transmitida geneticamente e não tem cura. Ela começou a se manifestar há 35 anos, mas há 15 fez Jair ficar com as vistas totalmente escuras.
Isso não impediu o artesão de desenvolver trabalhos manuais, que exigem capricho, atenção e requer perfeição.
No ateliê improvisado estão espalhados carrinhos, carretas e animais feitos à mão e em madeira. Os preços variam de R$ 50 a R$ 150.
"Já vendi carrinhos para pessoas em Portugal e também no Canadá. São pessoas que viram meu trabalho, compraram e levaram para lá", afirma Jair.

Fonte: 4catve

***

Deficientes visuais se especializam em avaliar fragrâncias para perfumes

Curso dura 18 meses e pretende inserir deficientes no mercado de trabalho. 'Sem a visão, prestamos mais atenção nos outros sentidos', explica aluna.
A paulista Bruna de Freitas Aguilar, de 30 anos, sempre foi apaixonada por perfumes. Deficiente visual desde os 27 anos por causa da diabetes, ela acabou encontrando uma oportunidade de desenvolver seu gosto pelos aromas em um curso de avaliação olfativa na Fundação Dorina Nowill para Cegos, em São Paulo. Sua baixa visão, conta, acabou aumentando sua percepção dos outros sentidos, o que a ajudou muito em sua formação.
“Uma pessoa que enxerga normalmente, ao prestar atenção em algo que não precisa da visão, automaticamente fecha os olhos. É apenas isso que acontece, precisei ficar mais atenta aos outros sentidos”, explica Bruna. Segundo o oftalmologista Emerson Castro, isso acontece por uma necessidade do organismo. “Se a pessoa tem 10% de visão no olho direito e perde os 100% de visão que tem no olho esquerdo, essa porcentagem no direito pode aumentar em até 40%”, exemplifica o médico.
Para o aluno Silvano Brito, de 28 anos, que perdeu a visão por causa de um glaucoma congênito, o deficiente visual tem que usar muito a memória dos sentidos no dia a dia, o que ajuda no curso. “O ser humano é visual para tudo e, se você não tem mais essa percepção, você começa a prestar atenção na voz, no perfume, tudo que pode ajudar a reconhecer a pessoa”, analisa. Silvano lembra que, uma vez, chegou a reconhecer uma mulher pelo perfume. “Ela pegava ônibus comigo e, na primeira vez que ela me ajudou, senti seu perfume. Depois, quando sentia aquele cheiro, sabia que era ela”, lembra.
Além de ver no curso uma oportunidade de carreira, ele diz que se especializar em avaliação de perfumes e fragrâncias pode trazer benefícios também para seu bem-estar. “Tem a questão da independência, de se sentir útil por trabalhar, além do lado social que desenvolvemos muito com os outros alunos”, avalia.
Segundo a perfumista e coordenadora Renata Aschar, o curso, iniciado em 2011, tem como objetivo capacitar profissionalmente pessoas cegas e com baixa visão para selecionar e avaliar fragrâncias profissionalmente. 
Para participar, são feitas entrevistas com jovens, entre 18 e 28 anos, que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio, com independência de mobilidade e autonomia para participar das atividades propostas pelo curso. Na primeira turma, a prioridade da seleção foi para o interesse dos alunos. "Escolhemos pessoas que viam no curso um novo caminho, uma nova profissão”, conta Renata. 
A perfumista acredita que, nesse caso, a deficiência visual é um fator positivo. “O aluno não vê marca e não se influencia por corpos e formas para criticar um cheiro”, avalia. O curso, que dura um ano e meio, está em sua segunda turma - a primeira teve como encerramento uma festa de formatura, com os professores e pais dos alunos.
Junto com Bruna na primeira turma, estava Marina Yonashiro, de 19 anos, que perdeu a visão aos 11 anos por causa de um tumor na região do cerebelo. "A formatura foi muito emocionante. Saber que os professores e meus pais estavam lá de pé me aplaudindo foi muito legal", lembra.
A jovem diz que viu no curso uma oportunidade para lidar com a deficiência de um lado bom e favorável para seu trabalho. “Perdi 95% da visão e tive que fazer uma readaptação, fui retomando minha vida gradativamente. Como era criança na época, acho que consegui lidar bem com isso”, lembra. 
Atualmente trabalhando na empresa Symrise, de aromas e fragrâncias, a jovem diz que ainda aprende muito sobre a rotina do avaliador olfativo. “Eu não tinha ideia de como era esse mundo de fragrâncias e hoje ajudo em pequenos projetos onde trabalho”, conta.
Também empregada, Bruna diz que o trabalho do avaliador olfativo não é apenas cheirar uma fragrância e dizer se é boa ou não, pois envolve diversas outras áreas. “Um avaliador demora em torno de 5 anos para se especializar. Precisa de muita prática porque ele é a ponte entre o cliente e o perfumista”, diz. Ela conta que trabalha na área de perfumaria fina, que envolve perfumes, sabonetes e loções corporais. “O curso dá uma ótima base, mas a prática mesmo é só quando entra no mercado de trabalho”, afirma.
De acordo com a coordenadora Renata, a preocupação com a prática esteve presente desde o começo. “Discutimos com as empresas a grade curricular que montaríamos e o que deveríamos ensinar aos alunos”, lembra. Nos 18 meses de curso, 6 meses são focados para o estágio em alguma dessas empresas. “É aí que eles colocam em prática o que aprenderam e são avaliados também onde trabalham, o que ajuda sempre a melhorar”, avalia.
Para Erika Torriani, coordenadora de Recursos Humanos da empresa Symrise, onde Marina trabalha, a avaliação das alunas do curso é bastante positiva. “A Marina trabalha conosco junto com outra estudante e elas são muito empenhadas, vieram do curso com uma bagagem teórica excelente e isso traz benefícios para nós e para elas”, avalia.
Erika ressalta que, para trabalhar nessa área, é preciso muita dedicação e treinamento, não apenas a formação. “Elas trouxeram interesse e encantamento, e tê-las conosco é muito importante porque são pessoas que gostam do que fazem”, analisa a coordenadora.
No caso do aluno Silvano, que ainda está no meio do curso, a expectativa é muito grande. “Estou adorando porque é um universo totalmente novo. Dura apenas um ano e meio, mas o conhecimento que adquirimos é muito grande, não só sobre perfumaria, mas também sobre química e sobre os óleos que são usados para fazer as essências”, conta. Com a entrevista de estágio agendada para agosto e a formatura prevista para dezembro de 2013, ele se mostra ansioso. “Quero colocar em prática o que estou aprendendo e conhecer o dia a dia da empresa. Fora isso, estou na expectativa de voltar ao mercado de trabalho depois de tanto tempo afastado”, espera.

Fonte: G1

***

Câmara aprova aposentadoria especial para pessoas com deficiência

Como foi aprovado também pelo Senado, a proposta segue agora para sanção da presidenta Dilma Rousseff.
Com a presença de cadeirantes no plenário da Câmara, deputados aprovaram o projeto de lei que garante aposentadoria especial a pessoas com deficiência. Como foi aprovado também pelo Senado, a proposta segue agora para sanção da presidenta Dilma Rousseff.
Terá direito à aposentadoria especial, pelo Regime Geral da Previdência Social, o segurado que contribuir por 30 anos, se homem, e 25 anos no caso das mulheres, se a deficiência for considerada leve. Daqueles com deficiência moderada serão exigidos 27 anos de contribuição para os homens e 22 anos para as mulheres.
Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que possuam deficiência grave poderão aposentar após 25 anos de contribuição no caso dos homens e 20 anos no caso das mulheres.
Terá direito também a aposentadoria especial a pessoa com deficiência que tenha 60 anos, no caso dos homens, e 55 anos, se for mulher, e tempo de contribuição para a Previdência pelo período mínimo de 15 anos.
A deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP), que é tetraplégica, comemorou a aprovação do projeto. “Esse é um momento histórico para o país”, disse emocionada.
Será considerada pessoa com deficiência o segurado do INSS que apresentar restrição física, auditiva, intelectual ou sensorial, mental, visual ou múltipla, de natureza permanente, que restrinja sua capacidade funcional para exercer diariamente a atividade laboral.

Fonte: EBC

***

Brasilienses criam jogo interativo para deficientes visuais

LOC/REPÓRTER: Jogar vídeo-games é uma das paixões dos jovens brasileiros. Porém, nem todos podem compartilhar das sensações que um jogo virtual pode trazer, como um deficiente visual. Para quebrar esse paradigma, uma empresa brasiliense criou um jogo inédito no País, é o Herocopter. Um game onde o jogador é um piloto de helicóptero e tem como objetivo salvar o maior número de pessoas e pode ser jogado, tanto por cegos, quanto por quem enxerga. O jogo conta com funcionalidades como o áudio tridimensional, que permite que o jogador possa se orientar através do som nos fones de ouvido. O analista de tecnologia, Juliano Ribeiro, de 31 anos, é deficiente visual desde os cinco meses de vida. Ele conta como foi o testar o novo game.
         
TEC/SONORA: analista, Juliano Ribeiro
"Para mim foi uma experiência ímpar, até porque eu já tinha tido uma experiência com jogos feitos apenas para pessoas que enxergam e não tinha tido muito sucesso. Através desse jogo a gente pode ter essa inclusão, porque o jogo te dá algumas orientações por meio do áudio. Hoje já existem jogos para cegos que são os áudio games, só que esses jogos não tem imagens, então quem enxerga não pode jogar e, esse  jogo não.  Ele tem tanto a imagem, quanto o áudio 3D onde a gente pode se orientar por meio do movimento do corpo usando o kinect. "

LOC/REPÓRTER: A plataforma kinect é um aparelho conectado ao vídeo-game, ou ao computador, que permite que os movimentos do jogo sejam guiados pelo movimento do corpo. O empresário e desenvolvedor do jogo Herocopter, Bruno Kenj, enfatiza a importância de criar um jogo voltado não apenas para os cegos, mas também para qualquer pessoa.  De acordo com ele, isso melhora a inclusão social de quem tem algum tipo de deficiência visual.

TEC/SONORA: empresário, Bruno Kenj"A gente de fato tentou trazer uma inovação onde a gente conseguiu aplicar um game fazendo o visual desse game, para quem tem visão, tendo os atrativos, a interatividade, mas também fazendo um game com áudio 3D, para que pudesse dar todo o feedback para um deficiente visual.  Então, com isso, todo mundo consegue competir, consegue se divertir e ter um entretenimento junto."

LOC/REPÓRTER: O jogo ainda não está finalizado e os desenvolvedores buscam parcerias para inserir o game no mercado. Você pode encontrar mais informações sobre o Herocopter no endereço http://www.herocoptergame.com/  

De acordo com os desenvolvedores, quando publicado, o jogo estará disponível também para download. 

Fonte: Agência do Rádio



#5. DE OLHO NA LEI

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

O Novo Restaurante do Instituto Benjamin Constant e o Dever de Fornecimento de Cardápios em Braille


Rio de Janeiro, 19 de abril de 2013

Nossa comunidade que frequenta as dependências do Instituto Benjamin Constant sofreu um grande revés no final do ano de 2012. Com pesar, viu extinta uma relação de mais de 30 anos com o permissionário do serviço de cantina da instituição, o famoso Zezinho.

Sem entrar na questão do procedimento licitatório, o Zezinho da cantina nunca foi um mero comerciante. Parceiro, amigo, pôs-se muito além da relação formal que o ligava a um órgão público, isto é, ao IBC.

O novo permissionário, ao iniciar sua atividade, declarou ter pretensão em transformar aquele espaço em um restaurante modelo. Ué, não era cantina? Não obstante, modelo o Zezinho sempre o foi, de forma natural, sem alardes, fanfarronices, mas em atitude.

A lista de discussão da Associação dos Ex-Alunos do IBC pôs em debate a possibilidade, ou necessidade, de o novo permissionário disponibilizar cardápios em Braille diariamente. Em dado momento das discussões, um de seus membros mencionou a Lei do Deputado Roberto Dinamite que imporia essa obrigação.

Em primeiro lugar, cabe advertir que a lei não é do parlamentar que propõe o projeto que a origina. A lei é de cada ente da federação, conforme a competência para regular certa matéria estabelecida pela Constituição da República. No caso, realmente, o Deputado Roberto Dinamite, ao iniciar o Projeto de Lei n. 1.764/2000, deu origem à Lei n. 3.879/2002, de 25 de junho de 2002. Referido diploma legal “obriga os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis a colocarem à disposição dos fregueses deficientes visuais, cardápios em braille.

Nota-se que o comando da Lei n. 3.879/2002 não recai em restaurantes, apenas, tendo aplicabilidade também em bares, lanchonetes, hotéis e motéis, segundo impõe o art. 1º da Lei n. 3.879/2002.

O art. 2º da Lei , por sua vez, revela o conteúdo que deve ser exibido nos cardápios, qual seja, “nome do prato, ingredientes usados no preparo, relação de bebidas e os preços, além de outras informações necessárias.”.

Observe-se que a matéria foi remetida à regulamentação por parte do Poder Executivo, cabendo ao respectivo chefe, o Governador, editar regulamento próprio.

Em pesquisa ao site da ALERJ, não localizei o aludido decreto. É muito provável que ele não tenha sido editado, o que inviabiliza na prática a aplicação da lei.

Reparem que a lei é por natureza uma norma genérica, aberta e requer, muitas vezes, atos subjacentes para dar-lhe a devida efetividade. É o caso do regulamento a que se reporta a Lei do Estado do Rio de Janeiro n. 3.879/2002, em seu art. 5º, sem cujos comandos ela não cumpre a finalidade a que se propõe.

Por tais razões, Não vejo condições de impor ao permissionário do novo restaurante do IBC o dever de disponibilizar no seu estabelecimento cardápios em Braille, a menos que essa obrigatoriedade constasse no edital da licitação. Não é possível mudar-se a regra do jogo com a partida em andamento. Elas devem ser fixadas antes do início do certame. Quaisquer alterações que causem um desequilíbrio econômico-financeiro entre permissionário e permitente reclamam reajustes que recaem, de regra, em nós, os consumidores do serviço.

MÁRCIO DE OLIVEIRA LACERDA
De Olho na Lei
Correio Eletrônico: Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

A Ignorância É Cult...
    (Plácido Fernandes Vieira)

Quando a criança aprende uma língua, é natural que, antes mesmo de ler e escrever, identifique e associe palavras ao significado. Muitos pais se surpreendem quando ela aponta para um livro e repete exatamente o que está escrito. Cachorro, gato, backyardigans... Especialistas em educação infantil não veem surpresa. É o processo natural, dizem.

Por isso, na infância, quanto mais cedo melhor para elas aprenderem.
Vale tanto para o português quanto para uma língua estrangeira. Sim, elas são capazes de entender - ouvir e falar - outro idioma mesmo sem conhecer nada de ortografia, gramática etc. Nessa fase, é normal que escrevam cachorro com x e enxergar com ch.

Muitos pais até se divertem. Afinal, mesmo "errando", o filhinho ou a filhinha segue uma lógica que faz todo o sentido. E, até então, ele ou ela ainda é apenas uma criança. A próxima etapa será dominar a norma culta. O processo é praticamente o mesmo em todo o mundo ocidental.

No Brasil, porém, algo de muito estranho acontece. Gente que deixou de usar fraldas muito tempo atrás continua a grafar enxergar com ch e, por incrível que pareça, está chegando à universidade ainda nesse estágio e recebendo aplausos do governo. O Ministério da Educação não "encherga" nada de errado nisso. É capaz até de dar nota mil para a redação do gênio!

Sim, merece repúdio o professor que, em vez de ajudar, humilha o estudante que erra a grafia óbvia de uma palavra. É uma estupidez. Mas daí ao MEC optar pela pedagogia do "nóis pega o peiche" constitui sandice ainda maior. Imagine médicos, jornalistas, professores, advogados e doutores que o país formará daqui para frente. O prodígio pode até se tornar ministro do Supremo, pois no Brasil tudo é possível, mas pelo próprio mérito dificilmente passará num concurso para juiz de primeira instância.

E tudo parte do coitadismo: a teoria de que se está combatendo supostas convenções elitistas e suas regras discriminatórias à sabedoria natural dos pobres e oprimidos. A linguagem escrita evolui e incorpora modismos, progressos e retrocessos da fala. Mas, nunca antes na história da humanidade, país nenhum tentou elevar a ignorância à condição de norma culta. O Brasil será pioneiro nesse quesito.

É verdade que alguém pode ser sábio sem nunca ter posto o pé na escola. Assim como merece aplauso o poeta popular capaz de superar qualquer vate Ph.D apesar de os versos não seguirem as regras da academia. Mas eles são a exceção. A regra costuma ser outra bem diferente: é aquele que não passou do cachorro com x se transformar em um adulto jeca. Ou pior: num doutor Jeca.

Fonte: Correio Braziliense - 22/03/2013



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Da caneca à esmola dissimulada
 
O crescimento acelerado do número de alunos formados pelo Instituto Benjamin Constant no início do século XX gerou o surgimento das associações de trabalho protegido para cegos, instituições que recebiam apoio financeiro da sociedade para oferecer-lhe, a preço de mercado, produtos de qualidade fabricados a custos excessivamente altos.
 
A "corretagem" das contribuições era efetuada por cegos que, acompanhados por meninos - guias -, percorriam as ruas, batendo às portas das residências para solicitar dos moradores sua associação – os "propagandistas" - ou receber deles as mensalidades - os "cobradores". Os próprios interessados geriam essas entidades.
 
Talvez por seu caráter explicitamente protecionista, elas se organizavam como os antigos tiflocômios, oferecendo a seus beneficiários internato com casa, comida e roupa lavada, mas obrigando-os a cumprir um regulamento rigoroso, com exigências como horário para levantar-se pela manhã, deitar-se para dormir, sair da associação e retornar a ela.
 
Dedicavam-se ao fabrico de vassouras, rodos e espanadores, sendo seus operários remunerados por produção, recebendo míseras quantias por unidade.
 
Segundo companheiros que trabalharam em oficinas dessas entidades, um de seus camaradas chegou a fabricar doze dúzias de vassouras em uma única jornada.
 
À medida que o tempo corria e o "mercado regular de trabalho" mantinha-se fechado para os cegos, as atividades de propaganda e cobrança passaram a ser referidas ironicamente por eles como "bater
caneca" - alusão ao ato de pedir esmolas.
 
- A caneca dava mais que o trabalho - afirmou-me um ex-operário.
 
Um trabalhador cego da Imprensa Braille do IBC que viveu essa época disse-me que, em seus tempos de aluno, gostava da vida na escola, mas, de que adiantava estudar tanto para, depois, confinar-se em uma dessas instituições?
 
Entretanto, como testemunhou o professor José Espíndola Veiga, o propósito de Mamede Freire ao fundar a Liga de Proteção aos Cegos, pioneira dessas associações, era oferecer-lhes o trabalho digno que os empresários negavam-lhes.
 
Mesmo fora do "mercado de trabalho regular", dependendo do apoio de outrem para lutar por seu sustento e insatisfeitos com o que obtinham, os cegos queriam o reconhecimento de sua condição humana, tão respeitável como a de qualquer pessoa.
 
Os tiflocômios surgiram na Europa, no final da Idade Média para livrar os cegos da mendicância. As associações de que falo eram brasileiras e nasceram no início do século XX para dar-lhes trabalho porque, no Brasil, o Estado faltava-lhes com o apoio que já recebiam em alguns países do chamado "mundo desenvolvido".
 
Durante o Estado Novo, os cegos começaram a empregar-se nas autarquias federais, chegando às linhas de produção das indústrias a partir dos anos 50.
 
No Rio de Janeiro, o Serviço Público começou a admiti-los, embora por meios discutíveis e com empregos nem sempre produtivos, no início dos anos 60. Como é sabido, nessa época, já havia cegos com formação universitária, em nosso país.
 
Foi quando, tendo concluído o antigo Ginásio, no IBC, dei início a minha vida de trabalhador, tornando-me testemunha dos fatos.
 
Na década seguinte, começamos a concorrer a cargos públicos através de concursos, como qualquer trabalhador vidente.
 
Então, já não produzíamos vassouras, rodos e espanadores. Nossas atividades profissionais estavam mais diversificadas. Já trabalhávamos em linhas de produção de indústrias, revelação de filmes em câmara escura, éramos massoterapeutas, professores, músicos, advogados, programadores de computador, etc.
 
É inegável que, mesmo nos momentos de maior progresso, nas mais variadas situações, dificilmente algum de nós não se terá favorecido por atitudes paternalistas da sociedade, assumido responsabilidades para as quais não estava preparado ou locupletado-se de nossa imagem social para obter ganhos materiais. Mas também o é que, ainda que lentamente, avançávamos
no rumo de nossa emancipação social.
 
Até aí, constituíamos um segmento da sociedade com necessidades e valores próprios, apesar de todas as divergências que marcavam nossas discussões.
 
Criávamos uma identidade de grupo a partir de nossa própria realidade. Se pedíamos, pedíamos por nós; se reivindicávamos, reivindicávamos por nós.
 
No estado neoliberal, fomos enquadrados na categoria de "pessoas com deficiência".
 
Sob a égide de uma convenção internacional que nunca tivemos a oportunidade de discutir, já não pedimos nem reivindicamos. Tudo vem a nossas mãos sem que nada façamos para isto.
 
Já não construímos uma identidade nossa. Recebemo-la de nossos tutores, que sequer conhecemos, mas aceitamo-la submissos e felizes. Eles nos conhecem melhor que nós mesmos.
 
- temos passagens gratuitas nos transportes públicos;
 
- recebemos o benefício de prestação continuada da Previdência Social quando não podemos - ou não queremos - trabalhar;
 
- podemos assistir a espetáculos artísticos ou esportivos pagando a metade do preço dos ingressos mesmo que nossos salários sejam suficientes para que os custeemos integralmente;
 
- todas as escolas estão formalmente obrigadas a admitir alunos com "deficiência", ainda que não estejam preparadas para ministrar-lhes ensino;
 
- temos vagas reservadas para empregos no serviço público quando participamos dos concursos de seleção;
 
- o Congresso Nacional acaba de aprovar, e dificilmente a Presidenta da República não sancionará, o PLP 277, de 2005, que concede aposentadoria especial aos trabalhadores com "deficiência", com redução de idade e tempo de contribuição.
 
Tudo isto em nome do "respeito às diferenças".
 
Já não precisamos "bater caneca" como nossos companheiros das associações de trabalho protegido para cegos. A esmola chega-nos dissimulada nas "medidas de ação afirmativa" ditadas pelo "saber" dos demagogos que se alimentam da exploração de nossa imagem. E não precisamos envergonhar-nos dela.
 
hercen@terra.com.br



#8. UNIVERSO BRAILLE


Colunista: Jonir Bechara Cerqueira (jonir.bechara@yahoo.com.br)
 
Tempos de Reverências
 
Em raros países, o Sistema Braille foi introduzido por uma pessoa cega.
Educadores, missionários religiosos, pessoas de boa vontade assumiram o papel de difusores do maravilhoso processo de leitura e escrita, a partir de meados do século XIX. Em nosso país, podemos proclamar que o Braille, inventado por um estudante cego, foi aqui implantado por um
jovem também cego, legado que ora reverenciamos, respeitosos e agradecidos.
 
08 de abril, data do nascimento de José Álvares de Azevedo, é o "Dia Nacional do Sistema Braille".
 
Estudante do Instituto dos Meninos Cegos de Paris entre 1844 e 1850, Azevedo certamente teve contatos com o próprio Louis Braille, então professor e residente na Instituição. Foi colega de Paul Letondal, estudante cego que se transferiu para o Canadá em 1852 exercendo, posteriormente,
a direção do Instituto Canadense de Cegos.
 
Aos 16 anos, aquele quase menino regressou ao Brasil: trazia em seu cérebro, a inabalável determinação de trabalhar em favor de seus compatriotas cegos; em seu peito, a imensa capacidade de doação que têm os seres humanos de espírito superior; em suas mãos, a chave poderosa
que abriu as portas do saber às pessoas cegas de nossa pátria.
 
Passemos a um pequeno esboço biográfico de José Álvares de Azevedo:

José Álvares de Azevedo (1834-1854)
 
José Álvares de Azevedo nasceu cego na cidade do Rio de Janeiro em 08 de abril de 1834. Em 1844, foi estudar no Instituto dos Meninos Cegos de Paris. Retornou ao Brasil em 14 de dezembro de 1850, aos 16 anos. Embora muito jovem, acalentava o ideal de promover a fundação de uma escola no Rio de Janeiro, nos moldes da de Paris. Exerceu a função de professor de História numa escola comum, no centro da cidade, de propriedade do renomado educador alemão, Barão de Tautphoeus.
 
Para a consecução de seu grande ideal, desenvolveu intensas atividades:
ensinou o Sistema Braille a outras pessoas cegas, escreveu artigos sobre a realidade da situação dos indivíduos cegos para jornais, especialmente o Diário do Rio de Janeiro, publicou sua tradução do livro "O Instituto dos Meninos Cegos de Paris, sua História e seu Método de Ensino", de Joseph Guadet, foi recebido em audiência por Sua Majestade, o imperador Pedro II e, associado a José Francisco Xavier Sigaud, médico da Câmara Imperial, tomou as primeiras iniciativas burocráticas, requerendo ao Governo autorização para a fundação da escola, visitou locais prováveis para a instalação do instituto, além de concretizar outras ações necessárias.
 
José Álvares de Azevedo, apresentado pelo Barão do Rio Bonito, ao ser recebido por S. M. o Imperador D. Pedro II, demonstrou-lhe o processo de leitura e escrita através do tato e ouviu deste a frase: "A cegueira já quase não é uma desgraça". Convencido por aquela inequívoca realidade, o
imperador passou a apoiar a grande causa de Azevedo e Sigaud, coadjuvado pelo então ministro de estado e secretário dos negócios do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, futuro barão do Bom Retiro.
 
Ainda em plena juventude e exercendo intensa atividade, Azevedo foi acometido por um mal insidioso e faleceu aos 19 anos no dia 17 de março de 1854, vítima de "Um abscesso por congestão, que se abriu na parte superior da coxa esquerda, debaixo do ligamento de Poupart", segundo
diagnóstico do médico Xavier Sigaud.
 
Seus textos, material de escrita, móveis, foram doados pelo pai à instituição a ser inaugurada.
 
O sonho de José Álvares de Azevedo se materializou, exatamente, seis meses após sua morte, no dia 17 de setembro de 1854, com a instalação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado pelo Decreto Imperial n. 1428, de 12 de setembro daquele ano.
 
A concretização do ideal de José Álvares de Azevedo, verdadeira obra missionária, fez com que o Brasil se tornasse o primeiro país de todas as Américas a adotar o Sistema Braille e que o Imperial Instituto dos Meninos Cegos fosse a primeira escola para cegos da América Latina.
 
O dia do nascimento de José Álvares de Azevedo, 08 de abril, é consagrado no Brasil como o "Dia Nacional do Sistema Braille", instituído pela Lei Nº 12.266, de 21 de junho de 2010.
 
Este esboço é parte de um trabalho que organizamos sob o título: José Álvares de Azevedo - Textos Biográficos de Referência, com publicações de autoria de Azevedo e homenagens a sua vida e obra, em seis partes.
Sua íntegra pode ser lida e/ou baixada em nosso espaço no wuala, em: .wuala.com/jonir/tiflologia
 
No mesmo endereço, pode ser baixada a tradução feita por Azevedo, do livro: "O Instituto dos Meninos Cegos de Paris, sua História e seu  Método de Ensino", em formato áudio.
 
Em tempos de reverências, encerremos esta coluna com a expressão poética de Benedicta de Mello, no "Hino a José Álvares de Azevedo":

Benedicta de Mello - 1905-1991
 
Hino a José Álvares de Azevedo
 Letra
 
 Foi um cego da Pátria querida
 Mensageiro divino da luz,
 Que na França de Braille acendida
 Vem jorrando na Terra da Cruz.
 
 O teu nome, Azevedo querido,
 Hoje é prece que os cegos rezamos
 Viverás como sempre hás vivido,
 Pois na História te vemos e amamos.
 
 Se o prazer aos que veem já não temos,
 Iguais somos na luz do saber,
 Assim queremos, devemos, podemos
 Estudar, trabalhar e vencer.



#9 EURECA

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

Projeto Portáctil:Cearenses criam mouse para cegos

- - -
Comentário do colunista:

Saudamos o projeto, ficamos na esperança que se torne realidade.

A considerar: Será uma novidade para os usuários cegos, cuja experiência com o computador,  até aqui,  tem sido principalmente via voz.

- - -

Os investimentos no Projeto Portáctil são mínimos diante dos custos comerciais gerados nos processos de transcrições comuns para o braile.

Olfato, paladar, tato, audição. Quando a experiência do "olhar" não está ao alcance físico, são os outros sentidos do ser humano que possibilitam uma comunicação eficiente em sociedade.

No Brasil, segundo o Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, cerca de 35,7 milhões de pessoas têm algum nível de deficiência visual, sendo mais de 506 mil efetivamente cegas. Diante desse número, o investimento em acessibilidade torna-se uma prioridade sócio educacional, mobilizando programas de tecnologia como o Projeto Portáctil, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

A vontade de investir em tecnologia assistiva inquietava, desde 2002, o professor e pesquisador do IFCE, Anaxágoras Maia Girão. "Como engenheiro, eu gosto de pensar em sistemas de automação que dão maior conforto para pessoas com deficiência visual", afirma. Junto a essa inquietação, surgiu, em 2009, uma parceria com a empresa AED Tecnologia, incubada no IFCE, que possibilitou a criação do Projeto Portáctil.
O professor Anaxágoras Girão diz que tinha vontade de investir em tecnologia assistiva desde 2002, com o objetivo de auxiliar deficientes visuais.

A ideia inicial do projeto visava construir um dispositivo em forma de caneta, que possibilitasse a transcrição de conteúdo impresso para o braille. A partir do aperfeiçoamento das pesquisas e da apresentação do projeto ao Ministério da Educação, em 2010, algumas mudanças foram estabelecidas. Com o recurso financeiro do governo federal, o projeto passou a ser desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento em Automação (Lapada) do IFCE, sob a coordenação do professor Anaxágoras Girão. A cela braile existente na caneta - um dispositivo com oito pinos móveis que formam os caracteres em braile - deu lugar a um dispositivo portátil de navegação, semelhante a um mouse, com três celas na parte superior. Os dispositivo também armazena arquivos de texto, cujo conteúdo é transcrito em braile para o usuário.
Na configuração atual, o dispositivo de navegação braile atua no dedo do usuário, proporcionando o entendimento e a fluência dos caracteres. Abaixo das celas, seis botões atuam com funções auxiliares na navegação. Nas laterais, ficam os botões para voltar e adiantar as linhas do texto. Já na porção inferior, fica localizado o leitor óptico e o sensor para direcionamento.

O usuário cego também pode gerar o próprio conteúdo, utilizando tablets ou smartphones. A conexão com esses dispositivos é feita através de Bluetooth. Nos tablets, o Portáctil admite um teclado de silicone, semelhante aos teclados de computadores convencionais. A digitação permite ao usuário retorno auditivo, facilitando o processo de produção textual.

Desafios
Mesmo facilitando a digitação e a leitura, o sistema ainda se encontra em fase de desenvolvimento desde 2010. Segundo o coordenador do projeto, Anaxágoras Girão, a primeira etapa de concepção e usabilidade junto aos usuários já foi vencida. O desafio agora é o apoio financeiro para distribuir o serviço.
O financiamento concedido pelo Ministério da Educação, no valor de R$ 1 milhão, possibilitou a criação de 136 equipamentos (tablets com película de silicone, que serve como teclado, e o mouse especial). Além desse recurso, em fase inicial, o projeto contou com R$ 90 mil do Banco do Nordeste. Segundo Heyde Leão, diretor executivo da empresa AED Tecnologia, os 136 equipamentos já foram entregues à Prefeitura de Fortaleza. Para a finalização do projeto, ainda é preciso produzir 64 equipamentos e realizar a capacitação de professores e alunos nas escolas municipais. "É preciso dar atenção a esse sistema, que só vai para frente a partir de duas coisas: suporte e acompanhamento", afirma Leão.

O professor Anaxágoras reconhece que o projeto já poderia estar beneficiando os estudantes, mas a burocracia e a recente transição no governo municipal atrasaram o processo. "Com a mudança de gestão, o investimento ficou preso. Então, precisamos esperar um pouco mais para concluir os equipamentos e liberar para as escolas", explica.

Mesmo com a conquista de alguns avanços, o Portáctil ainda precisa de aperfeiçoamento. Segundo Anaxágoras Girão, hoje, o sistema já permite ao aluno ter acesso em braile a um material que o professor disponibiliza em formato digital. No entanto, as expectativas são maiores. "Queremos torná-lo um leitor de livros. A gente quer que o aluno possa levar para casa, escrever uma nota, uma redação, com autonomia", conta o professor.
Para a leitura a partir de materiais impressos, os pesquisadores estão investindo em um aplicativo denominado OCR (reconhecimento ótico de caracteres, na sigla em inglês), que transforma o tablet em um scanner, a partir de fotos tiradas por sua câmera. O posicionamento das folhas impressas ainda representa uma dificuldade para as pessoas com deficiência visual e, nesse sentido, o projeto reconhece a necessidade de melhoramento do software.

Avanço
O revisor braile Martonio Torres Carneiro tem deficiência visual desde pequeno e já teve a oportunidade de testar o sistema, quando o projeto foi apresentado à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Idosos e Pessoas com Deficiência, do governo do Estado. "De início eu senti um pouco de dificuldade, como toda coisa nova. Mas como sou muito curioso e já tinha contato com meu iPhone, facilitou mais", comenta. O revisor demonstra encantamento com a invenção. "O mais interessante é a navegação com cursor. É um salto tecnológico avançadíssimo. Com esse sistema você pode ter uma biblioteca braile na mão", revela.

Martonio reconhece ainda a importância do equipamento para a formação das crianças. "Com o Portáctil, as crianças têm acesso ao braile e ao computador. E essa base é fundamental, já que o braile é nosso método mais eficaz de escrita e leitura", afirma o revisor.

A coordenadora especial de Políticas Públicas para Idosos e Pessoas com Deficiência, Isabel Pontes, integra o grupo de trabalho que pretende levar o sistema para todas as cidades do Estado. "Precisamos chamar a sociedade para conhecer essa tecnologia assistiva. O usuário e sua família são os focos do nosso trabalho", diz. Para Isabel, acolher iniciativas como essa é um dever governamental. "Nossa participação nada mais é do que o Estado cumprindo a sua responsabilidade no sentido de dotar as escolas de tecnologia assistiva".

Solução reduz custos para adaptar obras
O professor Anaxágoras Girão diz que tinha vontade de investir em tecnologia assistiva desde 2002, com o objetivo de auxiliar deficientes visuais.
Os investimentos no Projeto Portáctil são mínimos diante dos custos comerciais gerados nos processos de transcrições comuns para o braile. Totalizando um gasto de cerca de R$ 4 mil na obtenção do equipamento completo - formado por um tablet, um teclado de silicone e um mouse especial desenvolvido pelos cearenses envolvidos no projeto -, o sistema Portáctil valoriza a comodidade e a economia da produção.

De acordo com levantamentos oficiais realizados junto à Gráfica Braille da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará e à Gráfica Civiam, especializada neste tipo de produção, uma página em tinta de um livro convencional gera de três a quatro páginas em braile, após o processo de transcrição.
Tomando como exemplo o clássico infanto-juvenil "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de autoria de J.K. Rowling, obtém-se um custo unitário de R$ 4,80 por página transcrita. A obra totaliza aproximadamente 2.160 páginas em braile, que devem ser acondicionadas em 18 volumes com 120 páginas cada, a um custo final de R$ 10.368 por unidade transcrita.

Os números inviabilizam a produção do material em escala suficiente para atender ao público alvo, bem como dificultam a logística de armazenamento, uma vez que os volumes ocupam bastante espaço. Além disso, o próprio material em braile, com o uso frequente e o passar do tempo, perde suas características de impressão e percepção tátil por parte do usuário.

Bibliotecas acessíveis
A acessibilidade é um desafio em muitos setores da educação. Espaços como bibliotecas, referências pedagógicas na aprendizagem através da leitura, em sua maioria, não contam com o suporte necessário para atender pessoas com deficiências visuais. De acordo com o 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais do Brasil, de 2009, apenas 9% das bibliotecas públicas municipais oferecem serviços de audiolivros ou livros em braile, ou ainda, estações de trabalho adaptadas. No Nordeste, 95% das bibliotecas municipais não possuem serviços para cegos e 96% não oferecem serviços para pessoas com outras necessidades especiais.

Em Fortaleza, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Idosos e Pessoas com Deficiência já se articula com a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel. "Estamos procurando disseminar ainda mais a leitura em braile, transcrevendo exemplares na gráfica do governo e passando para as bibliotecas", afirma a coordenadora Isabel Pontes. "Do ponto de vista tecnológico, ainda não temos resultado, mas já buscamos um diálogo nesse sentido", diz.
Na Praça do Centro de Artesanato do Ceará (Ceart), um vagão de trem é um espaço de leitura e acessibilidade. Doado pela Rffsa, o vagão está preenchido por de cerca de 2.500 livros, dentre os quais destacam-se exemplares da literatura cearense, de política e de legislação, transcritos para o braile.

//Fonte: Diário do Nordeste  /   08/Abr/2013



# 10. DV-INFO

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

Veja como encontrar um smartphone Android perdido ou furtado

Prezados,

Os telefones celulares com sistema Android são hoje uma boa pedida, em especial para quem vem de um aparelho da Nokia e não quer um telefone de preço muito alto. Existem modelos de todos os tipos e custos e os leitores de telas para Android funciona n

a maioria deles. Assim, as dicas do texto abaixo podem servir bem aos futuros proprietários desses aparelhos.

Cumprimentos e boa leitura.

***

Veja como encontrar um smartphone Android perdido ou furtado
Seu smartphone foi perdido ou roubado? Conheça aplicativos gratuitos que podem ajudar a localizá-lo, mesmo que você não tenha se precavido antes.
Rafael Rigues, PCWorld Brasil
Em: 08/02/2013

Pode acontecer com qualquer um: você sente um "vazio" no bolso e de repente nota que o smartphone não está mais lá. Pode ter deixado ele nalgum lugar (no restaurante, no escritório ou mesmo em casa) ou, pior, ele pode ter sido furtado. Além do dano material (afinal de contas, um smartphone não custa barato), também há o risco de vazamento de informações pessoais. Se o aparelho tem aplicativos de Twitter, Facebook, de banco ou uma conta do GMail ativa, quem tiver ele em mãos terá acesso a estes serviços, poderá postar mensagens em seu nome e até alterar senhas, "seqüestrando" sua vida digital. O ideal, claro, é recuperar o aparelho. Mas caso isso não seja possível, é necessário ao menos limitar o acesso às informações pessoais. Por sorte há aplicativos Android que ajudam em ambos os casos, e alguns deles são gratuitos.

ATENÇÃO: se você conseguir localizar um smartphone que foi roubado, não tente ir atrás dele sozinho ou você pode se machucar. O ideal é entrar em contato com a polícia e repassar as informações a ela. Um gadget não vale sua vida: mantenha sempre a segurança em primeiro lugar. "Seguro morreu de velho", diz o ditado.

Para evitar que estranhos tenham acesso às informações pessoais caso o smartphone seja perdido ou furtado, coloque uma senha de acesso. Ela será necessária sempre que você "acordar" o aparelho e pode ser uma senha tradicional (como uma palavra ou frase), numérica (com até quatro dígitos) ou um padrão de pontos desenhado na tela. Para isso, vá em Configurações / Local e Segurança / Configurar bloqueio de tela (Configurar / Segurança / Bloqueio de Tela no Android 4.0). Escolha o tipo de proteção que quer e siga as instruções na tela. Não se esqueça do padrão/senha/código que colocou, pois ele será necessário sempre que quiser usar o aparelho, mudar a senha ou para apagar todos os dados e restaurá-lo à configuração de fábrica.

Motorola, ao resgate!
O pior aconteceu e seu smartphone já era, e agora? Se você tem um aparelho produzido pela Motorola, provavelmente já tem um localizador grátis. O recurso é parte dos serviços MOTOBLUR e MotoCast, integrados à maioria dos aparelhos da empresa. Para saber onde está o aparelho, acesse este site - http://goo.gl/A7CT6 - e faça login com o usuário e senha do serviço que você configurou quando criou a conta ao ligar o smartphone pela primeira vez, ou com a conta do Google. Depois, clique na aba Localize 
o Telefone (ou Localizar Telefone) e clique no botão Atualizar localização (ou Localizar meu telefone). Após alguns minutos um ponto no mapa indicará a posição aproximada do aparelho, com precisão de 60 metros. Para que isso funcione, o aparelho precisa estar ligado e com o GPS ativo.

Você pode também bloquear o telefone remotamente (opção Bloquear Telefone, na aba Apague seus dados ou Proteger Telefone). Com isso ele passa a pedir uma senha, que é colocada por você, portanto quem estiver de posse dele não conseguirá usá-lo. Ou, se conseguir localizar o aparelho mas decidir que não vale a pena correr atrás dele, pode apagar remotamente todas as informações com a opção Apagar telefone (na mesma aba). Infelizmente ela não apaga o cartão de memória, portanto eventuais fotos e documentos que estejam lá ainda poderão ser acessados.

O "Plan B":
Planoo B é um aplicativo gratuito do Lookout Labs que ajuda a localizar um aparelho perdido. O interessante é que ele usa a capacidade de instalação remota de aplicativos do Google Play, o que permite que ele seja instalado num smartphone mesmo que o aparelho não esteja mais com você.

Funciona desta forma: assim que o aparelho for "extraviado", abra a página do Plan B no Google Play usando um PC - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.labs.planb -. Clique em Instalar, selecione o aparelho na lista Enviar para outro dispositivo e clique no botão Instalar. Assim que o aparelho se conectar a uma rede, seja 3G ou Wi-Fi, o aplicativo será instalado. A partir daí, e durante 10 minutos, o Plan B vai enviar mensagens para seu endereço de e-mail (o mesmo associado ao Google Play) com as coordenadas do aparelho e a posição dele num mapinha. O primeiro e-mail provavelmente mostrará apenas uma ideia geral da localização, com baixa precisão, mas ela será refinada nos e-mails seguintes. Se depois de 10 minutos você não conseguir encontrar o aparelho, pode pedir uma nova tentativa de localização. Basta mandar para o aparelho uma mensagem de texto com o comando LOCATE (tudo em maiúsculas). Claro, isso presume que o SIM Card ainda esteja no aparelho e que ele esteja ligado.

O Plan B é gratuito, mas não tem recursos como bloqueio do aparelho ou exclusão remota de arquivos. Para isso você precisa da versão Premium de um outro produto da mesma fabricante, o Lookout Mobile Security.

Lookout Mobile Security: 1001 utilidades:
O Lookout Mobile Security - https://market.android.com/details?id=com.lookout - é um pacote de segurança que inclui, além de localizador, um anti-vírus e serviço de cópias de segurança na web dos contatos e histórico de chamadas no aparelho. Há duas versões: uma gratuita, com os recursos acima, e a "Premium" (que você pode experimentar sem compromisso por 14 dias), que também inclui cópia online de fotos, a capacidade de bloquear ou apagar remotamente um smartphone perdido, navegação segura (que evita que você seja vítima de malware ou phishing via e-mail ou mensagens de texto) e um "Guardião de privacidade", que indica quais aplicativos podem estar acessando informações "sensíveis".

Ele funciona de forma similar ao MOTOBLUR: depois de instalar o aplicativo e configurá-lo (você precisará criar uma conta gratuita), pode "esquecer" que ele existe. Se precisar localizar o celular, basta fazer login no site do serviço com usuário e senha - https://www.lookout.com/user/login - e clicar na opção Dispositivo Perdido. Clique no botão Localizar e aguarde. Se o aparelho estiver ligado e conectado a uma rede, em poucos minutos vai surgir na tela um mapinha dizendo onde ele está.

Se você tem a versão Premium do aplicativo aproveite a chance e bloqueie seu smartphone (botão Bloquear) com uma senha, para que ninguém possa usá-lo. E aí entra em ação um recurso divertido: assim como no MOTOBLUR, a localização não é exata e achar o aparelho ainda pode ser difícil. Mas quando você estiver na vizinhança, clique no botão Alarme para fazê-lo "gritar". O aparelho vai soar uma sirene a todo volume e aí basta seguir o som.

Como último recurso, você pode apagar remotamente o aparelho (botão Apagar, apenas nas versão Premium). Isso apaga todos os aplicativos e arquivos da memória interna, restaurando-o ao estado em que estava quando saiu da caixa. Após um wipe o Lookout deixará de funcionar (o aplicativo também é apagado durante o processo), mas pelo menos você pode ter a certeza que ninguém terá acesso a informações pessoais.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

"TECNUMANO!�h

ACESSIBILIDADE ATITUDINAL JÁ!


No pipi rotineiro de Jimmy Prates na frente da nossa casa ouvi:

- Que xixizão!

Era um casal de Cuiabá que passava férias na RJ. Aliviado, Jimmy dirigiu-se a eles com esfuziante balançar de cauda. Pós cumprimentos o encontro virou uma festa! Encantados pela honra de terem conhecido um guia sobrevieram os diversos cliques. A conversa rolou e a pergunta fluiu:

- Deve ser difícil ser deficiente na RJ, né?

Percebi que a senhora se referia as cidades grandes em geral. Interagi:

Ao contrário! Nas cidades menores tudo é ultra camuflado, sendo mais flagrante o sentimento assistencial dos munícipes. Precisamos, para ontem, praticar a acessibilidade atitudinal! Sabem o que é?

O senhor ficou calado, já a senhora, em tom pensativo, respondeu:

- Ah, de atitude, né? Sou psicóloga e já estou entendendo onde você quer chegar!

Que felicidade senti ao encontrar neurônios receptivos. E o discurso comia solto, livre e firme.

Recordei a tragédia de Santa Maria. Teria um mês?  E, agora, a ocorrência funesta de outro sinalizador atirado IRRESPONSAVELMENTE por torcedor do Corinthians. "Kevin", adolescente boliviano, perdeu sua vida quando torcia pelo seu San José. Ficamos consternados.

Teria o desporto perdido a sua essência de entretenimento, prazer?  Teria perdido o enlace com a vida para se casar com a morte? Hum! O amigo entende que houve negligência da administração do estádio que não fez a necessária revista para a apreensão de material nocivo?

Dia-a-dias constatamos que a cultura da IRRESPONSABILIDADE vem tomando conta do nosso Brasil. Ao invés de assumirmos as nossas culpas preferimos transferi-las a alguém físico ou jurídico. Tanto faz se ao Estado ou ao próximo! Raramente nos esbarramos com humanos conscientes com relação aos atos que praticam voluntariamente. Faz pouco que tivemos presidente que NADA sabia; ministros que desconheciam situações óbvias; fiscais que ignoravam alvarás de casas noturnas vencidos. ...

Até o dia 20 de fevereiro parecia que os brasileiros haviam aprendido a lição quanto ao perigo de lançamento amadorístico de sinalizadores quando, subitamente, em novo ato insano e na Casa alheia, comemora um gol matando um semelhante com idêntica "arma da alegria"!

A boa ordem e disciplina estariam ligadas - obrigatoriamente - a vigilância? Precisamos ter a "polícia" perpetuamente em nosso encalce? Está o nosso juízo algemado?

O consumo exacerbado retirou a nossa capacidade de raciocínio. Aumentar os horizontes das pessoas, tornando-as mais criativas ajudaria com que encontrassem os respectivos quocientes espirituais, que, de longe, tem a ver com religião. Isso faria com que encontrassem um novo significado para a vida. Os humanos carecem de novos propósitos que lhes devolvam os valores éticos a nortearem suas ações. Certo é que para a felicidade precisamos, tão-só, do necessário. O extraordinário é demais!

A tecnologia que inventamos esvaziou a própria vida. Trabalhamos para consumir. É uma vida sem sentido. Apenas queremos mais dinheiro. Mas para quê? Para quem? Para comprar sinalizadores? Em filas de fast food nos limitamos a responder aos TECNUMANOS a comida que desejamos por números. O de trás diz que é o número dois, o seguinte o número cinco e assim sucessivamente. Nem sabemos qual a surpresa inserida nos pacotes que recebemos! Vestimos e calçamos o que a indústria da moda nos impõe. A nossa tecnologia nos aprisionou! Matamos nossos neurônios! Como chegamos a tal decadência espiritual? Compramos passagem para onde? Desembarcaremos juntos no BURACO NEGRO? Suicídio coletivo?!

Albert Einsten, no apogeu, previu o TECNUMANO, quando eternizou o pensamento: "Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade".

Amigos leitores, perceberam que esse negócio de ACESSIBILIDADE não é limitado às pessoas com deficiência? Não! CIDADE ACESSÍVEL É PARA TODOS MESMO. Convido-os a uma reflexão quanto à urgência de praticarmos a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL para revermos os nossos maus hábitos. Vamos oxigenar os cérebros? Quero meu cérebro verde!

Carinhosamente.

Deborah Prates



# 12.PERSONA

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

Entrevista com a atleta da Seleção Brasileira de Goalball Márcia Santos

Por Tadeu Casqueira
Rio de Janeiro


A alegria e a descontração, mesmo após o puxado treino que acabara de participar sob o comando do técnico da Seleção Brasileira de goalball Paulo Sérgio de Miranda, evidenciam a paixão que a atleta de 31 anos, Márcia Bonfim Vieira dos Santos, de Mauá, São Paulo, tem pelo esporte. Sentada na arquibancada do Ginásio do Instituto Benjamin Constant (IBC), no Rio de Janeiro, a atleta, depois de quase três horas de treinamento deixou o cansaço de lado e permaneceu na quadra para falar à CBDV sobre o amor que sente pelo goalball.

Marcia atualmente joga pela Associação de Pais e Amigos e Deficientes Visuais (APADV), de São Paulo, onde esse ano ajudou a equipe a ser campeã do Regional Sudeste II, e para completar foi artilheira da competição com 18 gols. Sua presença na Seleção é indiscutível e é peça importantíssima no esquema elaborado pelo técnico Paulo. Considerada por ela mesma uma veterana no esporte, Marcia sonha que um dia as pessoas se interessem mais pela modalidade.

- Meu sonho é que um dia as pessoas perguntem pelo goalball da mesma maneira que perguntam pelo futebol. "O que é o goalball?" "Como pratica?" - revelou.

A atleta está concentrada com a Seleção Brasileira ao lado de mais oito meninas, no IBC desde o dia 23/07, onde ficarão até o próximo domingo, 21, quando se encerra a IV fase de treinamento, que serve como parte da preparação para os Jogos Parapanamericanos de Guadalajara, no México. O maior objetivo da Seleção no Parapan é a conquista da vaga para as Paraolimpíadas de 2012, em Londres.

- O mais importante é conseguir a vaga para as Paraolimpíadas de 2012, em Londres. A gente tem que ficar na frente do México, se eles forem prata, nos temos que ser ouro.
E não ficou por aí. Marcia ainda falou do início de sua carreira, como se apaixonou pelo esporte, o que o goalball representa para ela, o desenvolvimento do esporte no Brasil, Seleção Brasileira da modalidade, Paraolimpíadas de 2016, entre outros assuntos.
Confira toda a entrevista da atleta Marcia Bonfim Vieira dos Santos à CBDV.

Como surgiu o seu interesse pelo goalball?
Comecei a praticar o esporte no ano de 2001. Esse interesse surgiu até mesmo para me ajudar na orientação e na mobilidade. Eu não andava sozinha, e esse foi um dos motivos que me fizeram procurar o goalball. É um esporte maravilhoso, serve como uma terapia para mim. Hoje não vivo sem. Eu trabalho e estudo, mas o tempo para praticar tem que ter.
Queria que você me falasse um pouco sobre a sua relação com a Seleção Brasileira de Goalball.

Como foi a sua primeira convocação?
Minha primeira convocação para a Seleção foi em 2002, um ano depois que comecei a jogar o goalball. Algo que eu nem pensava que fosse acontecer. Eu não pensava em jogar pela Seleção. Mas não pude me apresentar (para a equipe brasileira) por problemas particulares. Em 2003 também, a mesma coisa. Até que, fui chamada de novo. E acho que não tem preço fazer parte da Seleção. Hoje em dia os atletas ganham por fazer parte, mas quando eu comecei a gente não ganhava nada. Eu participava da Seleção com o mesmo amor, a mesma dedicação.

Tem algum atleta do desporto Paraolímpico que você se inspira? Qual?
Eu me inspirei em dois atletas: Simone Camargo (APADV) e César Gualberto (ADEVIMAR),ambos do goalball.

O que você espera para o futuro do esporte?
Coisas boas. De 2004 para cá houve um crescimento muito grande. A bolsa Paraolímpica, por exemplo, ajuda muito ao atleta. Eu não tenho bolsa Paraolímpica, a minha é nacional, mas ela ajuda. Os aparelhos que uso para treinar são caros, e essa ajuda incentiva o atleta.

Qual o seu maior sonho no esporte?
É que um dia as pessoas perguntem pelo goalball da mesma maneira que perguntam pelo futebol. Quero que as pessoas tenham o interesse pelo esporte. "O que é o goalball?" "Como pratica?". Eu quero que todos conheçam esse esporte que é maravilhoso. E acredito que as Paraolimpíadas aqui no Brasil (2016) vai ajudar muito.

O que você acha necessário para o goalball ficar conhecido?
Se o nosso esporte for mais divulgado as pessoas vão ter mais interesse. A mídia pode ajudar muito nesse processo.

Qual a sua expectativa para a participação da Seleção Brasileira no Parapan de Guadalajara?
Muito boa. Eu espero que o grupo continue com essa união, chegue lá e consiga a vaga para as Paraolimpíadas 2012, em Londres. Não importa ser medalha de ouro. Nós temos que ficar na frente do México (principal adversário do Brasil na disputa da vaga Paraolímpica). Se eles forem prata, nós temos que ganhar o ouro.

Sobre as Paraolimpíadas de 2016 aqui no Rio de Janeiro. Qual a sua expectativa?
Vai ser muito bom para o Brasil. Só vai trazer crescimento para o paradesporto brasileiro e acho que as pessoas estão começando a ver os esportes para cegos de maneira diferente.

Você pretende disputar as Paraolimpíadas de 2016?
Não sei se ainda vou estar jogando em 2016, já estou com 31 anos. No Canadá as atletas são mais experientes, com 37... 38 anos. Aqui no Brasil a gente procura a renovação. Estamos com três meninas novas na Seleção. Essa renovação é importante para sempre manter a Seleção forte. No fundo me dá uma dorzinha no coração, mas eu sei que elas são o nosso futuro. Eu não vou estar aqui para sempre, o esporte é passageiro na vida da gente. Eu estou tendo o meu tempo, como elas terão o tempo delas, no momento certo.

Pretende continuar no esporte quando parar de jogar profissionalmente?
Eu não vivo sem o esporte. Quero continuar treinando, mesmo que não seja a nível internacional. Gosto muito de academia. Eu arremesso peso, dardo e disco também.

Márcia e as outras atletas da Seleção ainda terão mais duas etapas de treinamento antes dos Jogos Parapanamericanos, e a próxima fase de treinamento está prevista para começar início do mês de setembro, dia 4, no IBC.

//Fonte:(entrevista retirada do site da CBDC).



# 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.

*Reconstrução de órbita e pálpebra no congresso em Gramado (RS)


Brasília, 2/4/2013 - Cerca de 400 oftalmologistas especializados em plástica ocular estarão reunidos em Gramado (RS) entre os dias 4 e 6 de abril no 21º Congresso Internacional de Oculoplástica, promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. 

Com poucos especialistas na área de reconstrução de órbita, Brasília será destaque na programação com uma aula sobre "Reconstrução de órbita e pálpebra" apresentada pelo oftalmologista Rodrigo Durães, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). 

Durães vai relatar o caso complexo de reconstrução de órbita e pálpebra de um paciente que sofreu acidente de moto há quatro anos e realizou cirurgia de reconstrução há dois anos. "Existem novos recursos nesta área, os quais têm permitido soluções muito satisfatórias para o paciente, seja em termos estéticos ou funcionais", assinala o médico.  Ele explica que no caso que irá apresentar, foi necessário realizar um preenchimento sobre o osso, na parte inferior da órbita e também uma reparação na pálpebra, que estava caída provocando constantes eventos de olho seco, o que incomodava o paciente. 

O médico descreve que utilizou um material de última geração, considerado de excelente biocompatibilidade para a reconstituição de ossos faciais, chamado porex-medpore, resistente e que permite o crescimento de tecidos internamente, podendo até ser moldado e esculpido, o que beneficia o paciente. 

 Órbita - Durães explica que a órbita é o local onde está o globo ocular e as estruturas do olho, isto é, nervos, gorduras e músculos. Ele explica que acidentes e traumas envolvendo a órbita ocular não são raros de ser diagnosticados, contudo, pouco se evidenciam, porque, no Brasil, são raras as instituições de ensino que oferecem esta especialização.

Para ser didático, Durães, que fez especialização na Universidade de São Paulo (USP), ilustra que pertencem à cavidade orbitária as estruturas situadas entre o globo ocular e a parte óssea da face.


* Portadores de Down precisam acompanhamento de oftalmologistas

Brasília, 20/3/2013 - O paciente com Síndrome de Down deve ser avaliado por um oftalmologista periodicamente, mesmo que não se queixe. Quem faz o alerta é o oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Mario Jampaulo.

"Os portadores de Down, devido a modificação genética e tendência comportamental, apresentam uma série de patologias oftalmológicas que devem ser acompanhadas de perto por médicos", explica.

Amanhã, 21 de março, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data é uma alusão à trissomia do cromossomo 21, grafada como 21/3, a qual provoca, entre outras características, a hipotonia muscular generalizada, fenda da pálpebra mais estreita, cardiopatia e a face característica (fissura palpebral oblíqua e epicanto).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que o Brasil tenha 300 mil pessoas com a Síndrome de Down.

O paciente com essa variação genética muitas vezes não identifica os problemas de visão. "Não raro, por não ter uma atividade social intensa, o portador de Síndrome de Down não percebe a baixa visão e, então, não frequenta os consultórios oftalmológicos", relata o médico. Ele conta que é comum pais e responsáveis só levarem esses pacientes ao oftalmologista quando há algum trauma ou sintoma perceptível como vermelhidão ou secreção nos olhos, já que a blefarite (inflamação das pálpebras) e obstrução das vias lacrimais são condições muito frequentes nas pessoas que detém esta variação genética. Contudo, não é aconselhável deixar chegar a este ponto para buscar orientação médica, adverte Jampaulo.

Refração - Segundo o especialista do HOB, problemas refrativos como miopia, hipermetropia e astigmatismo são frequentes em pacientes com Síndrome de Down. A própria formação do olho deste paciente facilita o desenvolvimento de dificuldades refrativas.

 Cerca de 50% deles têm dificuldade na visão para longe, e 20% na visão para perto, constata. "Os desvios oculares que caracterizam os estrabismos (exo e esotropias) bem como o nistagmo (movimentos involuntários dos olhos) também são comuns", completa.

Ceratocone - O aspecto comportamental do paciente com Síndrome de Down facilita o surgimento de patologias oculares, como o ceratocone. "Pacientes com essa variação genética costumam coçar os olhos com frequência e de forma agressiva. Quando chegam à
idade de jovens adultos, é comum que já tenham desenvolvido ceratocone, uma alteração no formato e a espessura da córnea, deixando-a com o aspecto de um cone e diminuindo a quantidade e a qualidade da visão", conta o especialista do HOB.

O tratamento do ceratocone em pacientes com Síndrome de Down requer ainda mais cuidados do que o convencional. "Quando são submetidos a procedimentos cirúrgicos para tratar o ceratocone, quer seja com o transplante de córnea ou o implante de anéis intracorneanos, o portador de Down precisa ser monitorado mais atentamente para não retirar os curativos ou agredir o olho novamente", explica o oftalmologista do HOB.

Outra patologia frequente, resultado do hábito de coçar os olhos agressivamente é a hidropsia, uma ruptura da membrana de Descemet, que separa o humor aquoso da córnea, que faz o líquido fluir para dentro da córnea tornando-a esbranquiçada. Quando isso ocorre o paciente relata perda visual aguda e percebe-se um ponto branco opaco na córnea. O médico relata que caso a membrana de Descemet se regenere o edema e a opacificação diminuem.

Catarata - A formação sistêmica do paciente com Síndrome de Down favorece o envelhecimento precoce do corpo e permite o surgimento da catarata precoce nesses pacientes. "Pacientes com 30 anos de idade, portadores desta Síndrome, já podem apresentar sinais da catarata. Enquanto a população em geral só desenvolve a opacificação natural do cristalino a partir dos 50 ou 60 anos de idade", compara Jampaulo. A catarata congênita também acomete cerca de 3% dos pacientes com Down.

Cuidados - O especialista do HOB salienta que os cuidados oftalmológicos com os pacientes com essa modificação genética são mais intensos. "Os exames oftalmológicos dos pacientes com Down vão além do exame básico, uma vez que o profissional médico precisa avaliar melhor a córnea, a retina e realizar uma boa medida da pressão ocular", explica.


*Alimentação interfere na qualidade da visão

Brasília, 26/3/2013 - Se ao sair do oftalmologista, ao invés de dirigir-se a uma ótica você for orientado a ir a uma peixaria, não se preocupe. De acordo com o oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), especializado em retina, Sérgio Kniggendorf, a vitamina D e os ácidos graxos Ômega 3, presentes em alguns peixes, são considerados grandes aliados do tratamento para reduzir a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).

O médico chama a atenção para a questão alimentar relacionada à qualidade da visão, porque 31 de março (domingo) é o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, incluído no calendário do Ministério da Saúde para alertar sobre a qualidade da alimentação ingerida e sua interferência no organismo. No que se refere à saúde ocular é grande o benefício que a alimentação adequada pode render em especial para portadores da DMRI. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) estima que aproximadamente três milhões de brasileiros, acima de 65 anos de idade, sofram da DMRI em estágios variados de evolução.

Alimentos e vitaminas antioxidantes são fortes aliados na prevenção e no tratamento da DMRI, ressalta  Kniggendorf. Ele explica que esses componentes ajudam no fortalecimento da coroide da retina e são muito eficazes na circulação. "Como antioxidantes, as vitaminas C, D e E, além do Betacaroteno, a Luteína, o Ômega 3, o Selênio e o Zinco diminuem, comprovadamente, em torno de 25% as chances de ocorrer a degeneração macular relacionada à idade", observa o especialista do HOB.

Dose certa - As vitaminas nesses casos agem como suplementos e precisam ser ingeridas em dosagens determinadas pelo oftalmologista, orienta Kniggendorf. "O paciente terá que se acostumar com a ingestão de vitaminas, pois irá conviver com este hábito para sempre", diz o médico ao alertar que fumantes têm algumas restrições para ingestão de algumas vitaminas, pois às vezes podem desencadear outras implicações de saúde.

Candidatos - A degeneração macular aparece com mais frequência em pessoas com idade superior a 50 anos e é uma das principais causas de perda de visão na população idosa. A presença da degeneração é detectada em exames oftalmológicos de rotina. O exame de fundo de olho e o mapeamento de retina, por exemplo, apontam as alterações existentes. Investigações mais detalhadas são obtidas pela angiofluoresceinografia, campimetria computadorizada e o teste de Amsler.

De acordo com o oftalmologista, fumantes, hipertensos, pessoas com altos índices de colesterol, herdeiros de uma história familiar com ocorrência da DMRI, pele e olhos claros estão mais propensos a desenvolver a patologia. Trata-se de uma doença que não tem cura e pode levar à perda da visão central. Como interfere exatamente na mácula que é a região central da retina, a DMRI impossibilita seus portadores de ler, assistir televisão, escrever ou realizar trabalhos manuais, uma vez que essas ações exigem um nível de detalhamento visual que a doença não permite à retina alcançar.

Mais informações:

contato: Teresa Cristina Machado
tel.: 55(61) 3225 1452/9983 9395

www.atfcomunicacao.com.br



#14. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE):

Onde Andará?!

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 do segmento dos deficientes visuais.



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

O IBC e seu Sesquicentenário: A Homenagem que não aconteceu

Amigos, mostrarei uma homenagem ao I B C que deveria ter acontecido nas comemorações do sesquicentenário mas que, infelizmente, não se concretizou. É preciso, todavia, que eu faça alguns esclarecimentos e os faço aqui.

Nos meses que precederam o grande evento, uma empolgação crescente foi tomando almas e corações envolvidos de alguma forma, como é natural.
E foi nesta empolgação que um dia a Sueli, irmã do Guri e do Hercen, apareceu com uma ideia: "Ary, você e o Toninho poderiam fazer uma música para nós cantarmos na comemoração do sesquicentenário. Ele faz a letra e você coloca a música. Que tal"? Acolhi a ideia com entusiasmo, e
pedi a ela para falar com seu irmão sobre o projeto. Pouco depois, o Guri me enviava a letra que mostrarei aqui, mas que, como explico em seguida, alterei para adaptação, a meu ver necessária, ao propósito coletivo. A letra original, embora brilhante como tudo que o Guri fez, é muito particular, de acordo com o que entendo, considerado o universo de pessoas que, certamente queriam homenagear a querida escola. Feita a adaptação, musiquei e enviei ao Guri. Não sei se ele não gostou, não sei se ... Bem: Como ele nunca me respondeu, não sei o que houve. Só sei é que, lamentavelmente, a nossa homenagem foi frustrada no nascedouro.
Agora, quase 8 anos depois, resolvi mostrar o projeto frustrado, com todas as suas partes, para conhecimento integral da história "do que não aconteceu". Assim, vocês conheceriam a música, a letra original, feita pelo Guri, e a adaptada por mim, possibilitando uma avaliação do trabalho, mesmo que ele não tenha satisfeito o destino que o inspirou.
Preparei então a mensagem com o presente texto e com a música em anexo; mas, como vocês poderão ver, uma mensagem do Google me disse que não era possível enviar o arquivo por causa do tamanho. Após as letras, coloco a mensagem do Google, até para que a moderação da lista estude, caso deseje.

Duas coisinhas ainda tenho a dizer, antes de mostrar as duas versões da letra:

1 - Que enviarei a música para quem se interessar em conhecê-la.
2 - Que não mostro as duas versões para eventual juízo de se tal ou qual é melhor, mas para preservar o direito sagrado do Guri de ter seu trabalho mostrado realmente como ele fez, e reafirmar o meu propósito de tentar fazer mais coletiva a homenagem.

Após os primeiros asteriscos, se lerá a versão original, feita pelo Guri, e após os segundos a versão adaptada por mim. Sobre esta, aliás, esclareço que busquei uma forma de estribilho variado, se tal é
possível, mas que explico em seguida. Como se verá na canção, o estribilho é cantado em 4 momentos. Como se verá também, apenas os dois primeiros versos são repetidos, seguindo a forma tradicional de estribilho:

"Por isto I B C, querido meu,
Te digo com emoção na voz:"

A variação acontece nos dois segundos versos, em cada vez que o estribilho é cantado, na seguinte ordem:

a) - "O eco, em cada cantinho teu,
Fala de nós, fala por nós."
b) - "O brilho de cada cantinho teu
Brilha por nós, brilha pra nós."
c) - "Saudade, de cada cantinho teu,
Canta pra nós, canta em nós."
d) - "A história de cada cantinho teu
Vive em nós, vive de nós."

Após os terceiros asteriscos, a mensagem do Google.

*****
A canção das famílias no sesquicentenário do instituto Benjamin Constant

Composição de Antônio Carlos Rodrigues Torres Hildebrandt, enviada pelo autor.

são histórias que se fundem,
a tua vida e a dos meus.
quantos sonhos se confundem
imersos nos sonhos teus!
os relatos se difundem
por esse mundo de deus.
as saudades se transfundem
a cada gesto de adeus.

I B C, querido meu,
o destino quis assim:
em cada cantinho teu,
vive um pedaço de mim!

minha família abrigaste
nestas amplas dependências.
o segredo me mostraste
das artes e das ciências.
em teu íntimo guardaste
muitas das minhas vivências.
e, por certo me marcaste
em tantas experiências.

I B C, querido meu,
o destino quis assim:
em cada cantinho teu,
vive um pedaço de mim!

remexendo os escaninhos
do teu sesquicentenário,
redescobri os caminhos
de um imenso relicário.
são irmãos, filhos, sobrinhos,
primos... um longo sumário
de pessoas, cujos ninhos
são parte deste cenário.

I B C, querido meu,
o destino quis assim:
em cada cantinho teu,
vive um pedaço de mim.

num heroico mutirão,
tua história foi escrita
por todos, vivos ou não,
que esta voz modesta cita
nos versos desta canção,
cuja pulsação imita
os toques de um coração
que, emocionado, palpita.

I B C, querido meu,
o destino quis assim:
em cada cantinho teu,
vive um pedaço de mim!

*****

HOMENAGEM AO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT PELO TRANSCURSO DO SEU
SESQUICENTENÁRIO EM 17 DE SETEMBRO DE 2004.

MÚSICA DE ARY RODRIGUES DA SILVA,
LETRA DE ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES TORRES HILDEBRANDT.

São histórias que se fundem,
A tua vida e a dos Meus.
Quantos sonhos se confundem,
Imersos nos sonhos teus!
Os relatos se difundem
Por este mundo de Deus;
As saudades se transfundem
A cada gesto de adeus.

Por isto I B C, querido meu,
Te digo com emoção na voz:
O eco, em cada cantinho teu,
Fala de nós, fala por nós.

Grande família criaste
Nestas amplas dependências
E os segredos nos mostraste
Das artes e das ciências.
Em teu íntimo guardaste
Muitas das nossas vivências
E, por certo, nos marcaste
Em tantas experiências.

Por isto I B C, querido meu,
Te digo com emoção na voz:
O brilho de cada cantinho teu
Brilha por nós, brilha pra nós.

Remexendo os escaninhos
Do teu sesquicentenário,
Descobrimos os caminhos
De um imenso relicário.
São irmãos, filhos, sobrinhos,
Primos... Um longo sumário
De pessoas cujos ninhos
São partes deste cenário.

Por isto I B C, querido meu,
Te digo com emoção na voz:
Saudade, de cada cantinho teu,
Canta pra nós, canta em nós.

Num heroico mutirão,
Tua história foi escrita
Por todos, vivos ou não,
Que esta voz modesta cita
Nos versos desta canção,
Cuja pulsação imita
O bater de um coração
Que, emocionado, palpita.

Por isto I B C, querido meu,
Te digo com emoção na voz:
A história de cada cantinho teu
Vive em nós, vive de nós.

*Autor: Ary Rodrigues


#16. ETIQUETA

Colunista:  Tânia Araújo(contato@taniaaraujo.com.br)

Etiqueta Social

Quando se fala em etiqueta social logo pensamos em vários tipos de regras chatas que vão limitar a liberdade, no agir e no falar. Pode-se também pensar de outra forma, como um conjunto de direcionamentos que ajudam na convivência dos membros de um grupo. 

Existem vários tipos de regras sociais regidas por diferentes grupos e posições sociais. Nem todas são bem aceitas em determinados meios, sendo assim seria de grande importância o conhecimento daquelas que regem o ambiente em que estou inserido ou que passarei a fazer parte, durante um período determinado. 

Existe uma linha tênue entre o certo e o errado, muitas vezes o excesso – seguir regras demais – pode tornar errado e o mesmo acontece quando estas deixam de ser seguidas.

Ao ser chamada para escrever esta coluna, pensei na limitação física deste grupo e também fiquei curiosa em saber quais são as regras sociais que o regem. O que quero é passar alguns conhecimentos adquiridos e mostrar como podem ser moldados a este universo. O que segue aqui são adaptações baseadas em projeções mentais, assim vamos desenvolver juntos o que melhor cabe a realidade dos leitores.

Este mês vamos falar sobre a postura do homem em relação à mulher.
O que se pede nas regras sociais é que o homem seja sempre um cavalheiro e a mulher uma dama. Como está difícil de encontrar os dois no mercado! Encontram-se homens que não querem ser cavalheiros porque a mulher decidiu lutar pelo seu espaço e direito na sociedade. Esta luta não tira dela a fragilidade feminina – não num contexto de fraqueza – e sua docilidade. A mulher gosta de ser cuidada e protegida, são pequenos gestos que podem mostrar sua importância. O mesmo pode-se falar das mulheres que acham que não precisam ser damas já que se sentem dinâmicas e poderosas no mundo atual. É importante lembrar que deixar-se cuidar é deixar-se amar, e não ser humilhada.

Não existe algo mais gostoso que um homem abrir a porta do carro para a mulher, conduzi-la a mesa do restaurante e puxar a cadeira para que ela se assente à mesa, deixá-la subir as escadas antes para protegê-la, ou descer à sua frente com a mesma finalidade, tirar o casaco em um dia mais frio e cobri-la para que fique mais aquecida, segurar o guarda chuva nos dias chuvosos, ajudá-la a subir ou descer um degrau mais alto e de todos o que acho mais sutil e significante, andar do lado de fora da calçada ao fazer uma caminhada. Pequenas atitudes que fazem grande diferença. 

Ao pensar sobre tudo isto, me coloquei no lugar de um deficiente visual, como ele pode ser um cavalheiro com sua limitação? Ao levar a companheira a um restaurante é importante que conheça o local antes para poder se locomover com facilidade, combine com o garçom ou maitres a melhor mesa de acesso para que sejam conduzidos com simplicidade e discrição. Mesmo não dirigindo, abrir a porta do carro para sua companheira é de bom tom. Vá à frente e se alguém abrir a porta antes, explore o ambiente, descubra os pontos de perigo como ponta da porta e teto do carro, e a oriente para melhor forma de acomodação. Ao andar na calçada esteja pronto para mudar de lado ficando do lado de fora, esta ação também serve ao andar de ônibus, já que o correto é o homem sentar no corredor. 

Não existe muito segredo, basta adaptação nas rotinas diárias. E lembre-se mesmo que sua companheira enxergue, faça o pouco que lhe cabe e ela se sentira mais cuidada. 

Tânia Araújo



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

Polícia dispara contra, cego

Policial confunde bengala com espada e dispara contra cego. A polícia britânica fez pedido de desculpas público pelo erro.

A polícia britânica emitiu nesta quarta-feira um pedido de desculpas público após um de seus agentes ter disparado uma pistola elétrica contra um cidadão cego, que teve sua bengala confundida com uma espada samurai.

Na última sexta-feira, Colin Farmer, 61 anos, caminhava "a passos de tartaruga" - como ele mesmo relatou - para se encontrar com alguns amigos em um pub de Chorley, onde acabou sendo abordado por agentes da policia local, os quais haviam recebido uma denúncia sobre um homem que caminhava com uma espada samurai em mãos.

Ao abordar Farmer, um dos policiais achou que a bengala que ele portava, na realidade, era a arma que estavam a procura. Como o suspeito não reagiu aos comandos, o agente disparou sua arma elétrica, que possui uma carga de 50 mil volts.

A vítima caiu no chão e tentou esclarecer, entre gritos, que era cego, mas o agente ainda demorou vários segundos para perceber seu erro.

"Foi como estar apanhado em um pesadelo", declarou Farmer, que durante a confusão chegou a pensar que estava sendo atacado por um grupo de "hooligans".

O cego foi levado pelos próprios policiais ao hospital local, onde, poucos minutos depois, acabou recebendo alta. Posteriormente, os mesmos policiais levaram Farmer ao pub que o mesmo estava a caminho antes de ser interceptado.

O departamento de polícia de Lancaster afirmou "lamentar profundamente" o ocorrido e seu comissário, Stuart Williams, anunciou que o caso seria investigado para não voltar a se repetir. A vítima, por sua parte, informou que deverá mover ações legais contra o corpo de segurança britânico.

Fonte: Terra

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.



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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


1- Dirigente do CPB acalma atletas e explica que metas vão além dos Jogos de 2016

Em conversas com envolvidos no esporte paraolímpico, a reportagem do PARATLETA BRASIL notou a preocupação de alguns pelo fim dos investimentos após as Paraolimpíadas do Rio de Janeiro. Mas o dirigente do CPB diz que a preocupação é a longo prazo.

Assim que a última medalha foi distribuída em Londres, já começou a se falar sobre o plano de metas do Brasil para os Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Mas o desejo por uma campanha histórica, talvez até com o quinto lugar, meta do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), não é o fim do processo, como explica Frederico Motta, gerente de marketing do Comitê.

Em conversas com envolvidos no esporte paraolímpico, a reportagem do PARATLETA BRASIL notou a preocupação de alguns pelo fim dos investimentos após as Paraolimpíadas do Rio de Janeiro. Mas o dirigente do CPB foi taxativo ao dizer que a preocupação é a longo prazo e, bons resultados em 2016, seriam um passo importante para dar sequência aos planos.

"O planejamento, hoje, é para 2020. Não se constrói uma medalha de ouro em quatro anos. Quem disser que vai começar agora, não vai dar, já passou. Estamos falando em investimentos altos, dentro de treinamento, uma série de áreas para se trabalhar", disse Motta, que explica como os Jogos do RJ podem ajudar neste processo:

"Uma sucessão depende de bons resultados. 2016 não será o fim da linha, será como um 'elástico', para aumentar esse momento. O brasileiro gosta muito de esporte, mas principalmente, gosta de vencer, e o esporte paraolímpico é vencedor. O tênis se tornou febre na época do Guga, mas depois que ele parou, isso diminuiu, mas o tênis continua igual. Com o trabalho que está sendo feito, resultados vão surgir e ele não será interrompido".

Motta tem motivos para crer na evolução do esporte paraolímpico e até aponta alguns. Além dos resultados que os atletas têm conquistado, recentemente, a mídia vem dando mais destaques aos atletas paraolímpicos. O próprio Thiago Pereira, nadador medalha de prata em 2012, disse ao PARATLETA BRASIL que o paradesporto já forma até ídolos para o esporte convencional.

Com a marca mais valorizada, a tendência é que o investimento não pare. Dados do IBGE apontam que aproximadamente 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência e, agora, esse grande grupo passa a ser bem representado na esfera esportiva.

"Hoje, o paratleta não precisa ter como ídolo o César Cielo, o Usain Bolt, o Neymar... Ele pode querer ser como o Daniel Dias, o Alan Fonteles, o Lucas Prado, o Jefinho... Já há atletas que são ídolos no esporte paraolímpico e isso, naturalmente, atrai a chegada de novos esportistas".

Com essa perspectiva, o CPB prevê que 2016 seja apenas um passo, grande, no desenvolvimento do esporte paraolímpico. Se o futuro é promissor, mas incerto, o presente é animador.


2- Técnico convoca seleção brasileira de futebol de 5 para 2ª fase de treinamentos visando o torneio internacional San Luis Del rey no México

Próxima etapa de treinos da equipe servirá para o técnico brasileiro preparar a equipe para o Torneio Internacional San Luis Del Rey, no México O ano de 2013 começou agitado para a Seleção Brasileira de Futebol de 5.
Depois de vencer o Japão (2 a 1) numa partida que valeu a conquista da Saitama Normalization Cup
http://www.cbdv.org.br/noticia/brasil-vence-o-japao-e-garante-o-primeiro-trofeu-do-ano  , o Brasil ainda faturou a Fiat Calcio, em disputas contra combinados japoneses, com todas as partidas sendo realizadas no próprio país oriental.
A próxima batalha da equipe canarinho está marcada para o dia 28 de abril, quando os atletas embarcam para a cidade de Potosi, no México, para a disputa do Torneio Internacional San Luis Del Rey.

Como preparação para o campeonato, o técnico Fábio Vasconcelos convocou os atletas para a II Fase de Treinamento, que será realizada na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos â€“ ANDEF, em Niterói (RJ), de 21 a 28 de abril. Além dos atletas que seguem para o México, o treinador convocou ainda outros cinco jogadores para observar durante os treinos. Confira a
lista dos convocados.

/Goleiros/
Daniel Dantas da Silva - APACE (PB)
Tonislan de Lira Pereira - CEIBC (RJ)
Vinícius Tranchezzi Holzlsauer - APADV (SP)

/Atletas de linha/
Cássio Lopes dos Reis - ICB (BA)
Damião Robson de Souza Ramos - APACE (PB)
Eduardo Júnior de Oliveira - SUPERAR (RJ)
Emerson de Carvalho - APADV (SP)
Gledson da Paixão Barros - ICB (BA)
Jeferson da Conceição Gonçalves - ICB (BA)
Juliano Lopes da Costa - ADEVIBEL (MG)
Marcos José Alves Felipe - APACE (PB)
Marcos Rogério Pinheiro Barros - SUPERAR (RJ)
Raimundo Nonato Alves Mendes - ADVP (PE)
Ricardo Steinmetez Alves - AGAFUC (RS)
Severino Gabriel da Silva - APACE (PB)

/Comissão técnica/
Fábio Luis Ribeiro Vasconcelos - Técnico
Josinaldo Costa - Auxiliar técnico
Luis Felipe Castelli Correa de Campos - Preparador Físico
Fabricio Franco Naves - Médico
Halekson Barbosa de Freitas - Fisioterapeuta
Ismael Baldissera – Staff



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1.  OPERAÇÃO SORRISO

Quem conhecer alguma criança que precise desse tipo de cirurgia, entrar em contato com o telefone abaixo.
A Operação Sorriso vai operar crianças com lábio leporino ou goela-de-lobo.
Se você conhece alguma criança que necessite dessas cirurgias, traga-a para o nosso exame de seleção.
E ajude a devolver um sorriso para uma criança.

Dias de Exame de Seleção - 24 e 25 de abril - Horário: a partir das 8h 
Local: hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto
Estrada do Caricó, 26 - Galeão - Ilha do Governador (Próximo á Praça do Avião)

Dias da Cirurgias: 28 de abril a 02 de maio de 2008
Local: Hospital Municipal Jesus
Rua 8 de Dezembro, 717 - Vila Isabel

Informações: (21) 2562-2822 - Secretaria do Projeto Fendas (Falar c/Shirley)
Vamos devolver o sorriso para milhões de crianças!! Não deixe de divulgar!!!
Amor Verdadeiro.. ..É amor doação!


2. MATERIAL ESPECIALIZADOS

Amigos,
Disponho de material especializado para deficientes visuais e desejo divulgar a lista do mesmo para os interessados.

 1 -- Agulha de fundo falso para costura, pacote com 12 agulhas: R$10,00
 2 -- Baralho adaptado, 2 jogos: R$12,00
 3 -- Bengala dobrável em alumínio, com 5 gomos (diferentes tamanhos): R$35,00
 4 -- Bengala dobrável em alumínio, com 7 gomos (diferentes tamanhos): R$40,00
 5 -- Bolsa com 4 divisórias para separar  cédulas, unisex, na cor preta: R$5,00
 6 -- Calculadora de bolso, com tampa, voz, (em espanhol): R$60,00
 7 -- Elástico roliço, no. 5 para bengala (2 m): R$ 2,00
 8 -- Estojo com bloco em espiral, para reglete de bolso: R$8,00
 9 -- Etiqueta adesiva, para escrita braille, pacote com 10 unidades: R$1,00
 10 -- Fita métrica adaptada: R$6,00
 11  -- Guia para assinatura em alumínio: R$3,00
 12 -- Papel para escrita braille, gramatura 150, pacote com 100 folhas: R$8,00
 13 -- Ponteira completa para bengala (ponteira e protetor): R$3,00
 14 -- Protetor para ponteira de bengala em borracha, pacote com 10 unidades: R$5,00
 15 -- Protetor para ponteira de bengala em plástico, pacote com 10 unidades: R$5,00
 16 -- Punção em madeira: R$5,00
 17 -- Punção em plástico, modelo anatômico: R$5,00
 18 -- Punção em plástico, modelo sextavado: R$5,00
 19 -- Reglete com base em madeira e régua em alumínio, com 4 linhas e 27 celas: R$45,00
 20 -- Reglete de bolso em alumínio, com 4 linhas e 15 celas: R$30,00
 21  -- Reglete de bolso em alumínio, com 4 linhas e 20 celas: R$35,00
 22 -- Reglete de mesa em plástico, com 29 linhas e 33 celas: R$25,00
 23 -- Régua plana para leitura (visão reduzida): R$25,00
 24 -- Relógio de pulso com fala em português: R$35,00
 25 -- Relógio despertador de mesa com fala em português: R$50,00

As encomendas deverão ser feitas para:
Carmen Coube
Rua das Laranjeiras, 136, apto. 1306
bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro RJ
CEP: 22240-000
 pelo e-mail:  carmencoube@uol.com.br
 ou ainda pelos telefones: (0xx 21) 22-65-48-57 e(0xx 21) 98-72-36-74

- - -

#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*From: "Lucia Mara Formighieri" <lucia.formighieri@gmail.com>

Bom dia, caros editores do jornal dos ex-alunos do Ibc? Eu moro no Paraná, sou deficiente visual, mas ouço a rádio Contraponto sp que posso. Gostaria, no entanto, de receber o jornal mensal que vocês editam, pois, acredito que o movimento político das pessoas com deficiência visual, pode crescer muito mais, a partir de uma maior integração das pessoas. Eu nunca fui aluna do IBC, mas já conheço as atividades dessa instituição há um bom tempo. Fico grata, caso vocês consigam me enviar as edições, mesmo que atrasadas. Um grande abraço a tds, cordialmente, Lúcia Mara.

***

Salve Lúcia,

Doravante vc fará parte do nosso cadastro, recebendo  mensalmente nosso  jornal.

Para acessar as edições anteriores do Contraponto, vá em: www.exaluibc.org.br/contraponto.htm

qualquer dificuldade nos escreva.


Valdenito de Souza, o nacionalista místico

- - -

* 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:  os 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

*****
---

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

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

