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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:


* O Contraponto do Contraponto

Mais uma lista de discussão acaba de ser criada para debater os temas pertinentes ao segmento.

Ótimo, a criação de canais que viabilizem, a voz do segmento é sempre importante.

Acredito, que neste momento  nos defrontamos com um estado de letargia atingindo em cheio  o segmento, será muito importante que os canais existentes, bem como, os que estão chegando, estimulem um  "contraponto em seu DNA",  para recarregarmos nossas baterias,  a fim de dar novo folêgo e, principalmente, motivação aos companheiros de luta.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva


* Boletim informativo do mês de Abril de 2014 da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

Foi firmada uma parceria com a SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL

Realizamos uma entrevista para o PROJETO MEMÓRIA com o ex-aluno Eunicio Laina Soares.

Realizamos um novo passeio para São Lourenço entre 28 e 30 de março último.

Realizamos duas entrevistas para o DV E A MÍDIA com Carlos Eduardo Ébole e Antônio Carlos Duarte.

Promovemos mais uma edição ASSOCIAÇÃO EM FOCO.

No dia 25 de abril último, promovemos uma festa para os aniversariantes deste primeiro quadrimestre, associados ou colaboradores de nossa ASSOCIAÇÃO.

Gilson Josefino - Presidente



#3. O IBC  EM FOCO

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

* Continuação da História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos - Parte VII

Esta coluna dá continuidade há História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, documento que estou dividindo em fascículos, publicado até às comemorações dos seus 160 anos, produzido por seu segundo diretor, Cláudio Luiz da Costa, organizado pelo professor de Inglês, aposentado do IBC, Paulo Felicíssimo Ferreira.

Devemos atentar para o fato de que este material preserva o texto da época em que foi escrito.

Parte VII
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Passaram a dar provas em música vocal e instrumental  ao  piano.  Findas estas provas, reuniu-se em outra sala o júri para
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julgar dos exames e indicar quais os alunos merecedores do prêmio.

O júri foi composto, como tem sido sempre até agora, do  diretor  e  dos professores do Instituto, presididos pelo Comissário do Governo.

O julgamento dos exames particulares foi mantido, e fez-se a relação dos que alcançaram nestes exames a aprovação plena com  distinção,  dos  que melhor comportamento tiveram, e do que  manifestou  melhores  provas  na música, cuja relação foi apresentada pelo Comissário do Governo às  Suas Majestades Imperiais, suplicando a graça  de  conceder  os  prêmios  aos alunos indicados.

Suas Majestades Imperiais, concedendo esta graça, se  dignaram  entregar os prêmios, Sua Majestade o Imperador  aos  alunos  e  Sua  Majestade  a Imperatriz às alunas seguintes:

Prêmios do melhor comportamento a D. Leopoldina Maria da Conceição

A Luiz Antonio Gondim Leitão

prêmios do 3º ano de estudos

José Pinto de Cerqueira

do 2º ano

a D. Leopoldina Maria da Conceição
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do 1º ano

a Escipião Meroli.

Da melhor prova em música

A José Pinto de Cerqueira.

Terminada a distribuição dos prêmios, o aluno José Pinto  de  Cerqueira, em nome dos seus condiscípulos,  leu  um  discurso  à  Sua  Majestade  o Imperador *

"Senhor! Pela terceira vez se digna Vossa Majestade Imperial  de  honrar com sua augusta presença os nossos exames, e pela terceira vez recebemos das  suas  munificentes  mãos  os  prêmios  da  nossa  aplicação  e  bom comportamento.

"Faltam-nos as expressões para manifestarmos o nosso  reconhecimento  às provas da Vossa Bondade, pois que a soma dos  vossos  benefícios  excede aos testemunhos da nossa gratidão.

"A nossa vida, senhor, era bem desgraçada porque as trevas  intelectuais são muito mais horríveis do que a completa ausência da luz!  Não  deseja ver o sol nem a lua quem nunca viu o astro  do  dia  nem  a  lâmpada  da noite; porém a alma é atraída pela ciência como o ferro pelo ímã.
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Verdadeiros  párias  da  existência,  éramos  condenados  ao  limbo   da ignorância,  e  o  mundo  olhava  para  nós  com  desdenhosa  compaixão, exclamando coitados dos cegos:

"Humilhados e contritos, esperávamos tudo de Deus, e  eis  que  Valentin Haüy se apresenta, rasga-nos o véu da ignorância,  e  acende  em  nossas almas o farol da ciência.

"O evangelho intelectual dos cegos pregado pelo seu mestre  e  apóstolo, percorreu a Europa, chegou à pátria de Washington, e ao aceno  de  Vossa Majestade Imperial, atravessou do norte ao sul, e aportou às  plagas  da Guanabara.

"O dia 12 de setembro de 1854 foi para nós  qual  o  da  Hégira  do  ???
Corão; começamos uma nova época e, assim como contavam os  antigos  pela era de Nabonassar e pela de César, nós  contaremos  pela  do  Senhor  D. Pedro II.

"O sopro dos séculos, semelhante
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ao ??? do deserto, derriba as estátuas dos heróis; a charrua  do  tempo, nivela as grandezas humanas; o nome porém dos bons príncipes é um legado transmitido de geração em geração: o Vosso, Senhor, será  repetido  pelo último dos brasileiros, e selado com o selo do apocalipse no tabernáculo da história.

"Tais são os votos dos cegos, de quem coube-me ainda desta vez  a  honra de ser intérprete" *

Lido o discurso, cantaram os alunos o  hino  dos  cegos,  e  terminou  a solenidade, ao levantarem-se os soberanos com o toque do hino nacional.
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Suas Majestades Imperiais dignaram-se ir ver a  oficina  tipográfica  do Instituto e os  alunos  aprendizes,  apenas  com  3  meses  de  prática, compuseram, com  bastante  destreza,  nas  augustas  presenças  de  Suas Majestades  Imperiais,  o  que  se  lhes  ditou,  e  imprimiram  o   que
compuseram.

Depois de visitada a oficina, Suas Majestades Imperiais se retiraram.

O proprietário Domingos Alves Ferreira Leite, tendo assistido aos exames e  distribuição  dos  prêmios,  patenteou  tal  entusiasmo  a  favor  da instituição, que antes de retirar-se entregou-nos 200$000  em  benefício dela. Foi esta a segunda doação pecuniária que ela teve.
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Havendo 300$000 doados, e  tendo  nós  ponderado  ao  Governo  em  nosso primeiro relatório a utilidade de se ir estabelecendo um patrimônio para complemento da fundação do  Instituto,  não  sendo  essa  quantia  ainda suficiente para começo do patrimônio, lembramos ser conveniente  que  se fosse coligindo esta e outras quantias em uma caixa que se  chamasse  de beneficência cujo fundo posto no Banco do Brasil a render, fosse  depois convertido em fundo patrimonial; e  neste  sentido  oficiamos  a  26  de dezembro ao Comissário  do  Governo  para  que,  se  aprovasse  a  nossa
proposta; inteligenciou-se a tal respeito com o Ministério do Império, a bem de ser adotado este expediente, e nos ser ordenado entrar com aquela quantia no Banco do Brasil. A nossa proposta não teve ???.

Achando-se determinado no regulamento o estudo da língua francesa e o de geografia e história para o 4º ano do curso, propusemos ao Comissário do Governo em segundo ofício do mesmo dia 26 de dezembro, para professor
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da língua francesa,  a  D.  Maria  Benedicta  da  Costa,  que  já  havia fornecido suficiente provas de suas habilitações para este magistério, e ao Dr. Pedro José d'Almeida,  professor  de  primeiras  letras,  para  o professorado reunido de geografia e de  história.  A  suficiência  deste proposto para o novo  magistério  já  se  achava  bastante  conhecida  e avaliada pelo Governo que tinha, além disto, sobejas provas da dedicação deste distinto professor à  instrução  dos  cegos  desde  a  criação  do Instituto.

O último  dia  deste  ano  foi  assinalado  pelo  ajuste  definitivo  da propriedade ocupada pelo Instituto, como já referimos.

Existiam no fim de dezembro de 1856, sem contar com o licenciado,

Alunos ... 17

Entraram no decurso de 1857 ... 4 - 21.

Faleceram ... 2 e 1 passou neste ano da classe dos  alunos  para  a  dos empregados ... 3 - 18, sendo 12 do sexo masculino e 6 do outro.

Ano de 1858

Começaram os trabalhos deste ano
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com as medições e confrontações do prédio comprado, cercado por todos os lados pelos terrenos dos vendedores.

Era mister que na escritura fossem escritas essas  confrontações  depois de uma perfeita medição, de modo que não houvesse pretexto para  dúvidas e questões futuras.

Por espaço de 2 meses, e por várias vezes, nós  e  o  representante  dos vendedores tivemos dúvidas  e  reclamações  a  sustentar;  mas  como  as contestações versavam sobre mais ou  menos  alguns  palmos  de  terreno, sempre tais dúvidas foram solvidas pacificamente em favor do  Instituto,
e os limites foram fixados. Mas era mister medi-los com  precisão,  para descrevê-los com a maior exatidão.

Para este serviço recorremos ao tenente-coronel Antonio José de  Araújo, lente da Academia Militar, que de bom grado e por  prestar  não  pequeno serviço ao  Instituto,  veio  com  os  estudantes  de  engenharia,  seus discípulos, munidos de precisos instrumentos, e em  vários  interpolados dias fixaram as medições dos terrenos da chácara e das marinhas,
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levantando uma planta topográfica,  em  que,  sem  discrepância  de  uma polegada, foram representadas todas as confrontações.  Esta  planta  foi depois descrita na escritura e a ela anexa.

O procurador da Coroa e Fazenda ao  qual  cumpria  receber  os  títulos, examinar sua legalidade, reclamar os que faltassem, para incorporá-los à escritura, em várias conferências que teve conosco e com os  vendedores, foi cauteloso, como devia, na exigência desses títulos, e ficou bastante
satisfeito com a planta topográfica da propriedade que lhe apresentamos, aprovada pelos vendedores, encarregando-nos  de  redigir  as  forças  da escritura para que lha levássemos, depois de vista pelos vendedores e de comum acordo com eles.

Tinham decorrido quase 4 meses depois que se ultimou o trato  da  compra da propriedade quando se acabou de prontificar os títulos;  e  tendo-nos incumbido da redação da minuta da escritura, não nos olvidou de  inserir nela a condição verbal que tínhamos reclamado e obtido do  procurador  e
dos proprietários, de ficar o Tesouro
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isento de pagar o aluguel da propriedade, desde o dia último de dezembro do ano antecedente em  que  foi  fixado  o  ajuste  da  sua  compra;  do contrário, poderiam pedir o pagamento desse  aluguel,  sem  que  devesse prevalecer contra ??? um acordo sob palavra, passar sem  testemunhas.  

A condição foi pois exarada, e tanto com isto, como com todas as forças da escritura concordaram os proprietários, que assinaram a minuta que  lhes apresentamos, e que entregue ao procurador da Coroa  e  Fazenda  mereceu ser julgado perfeitamente explícita, sendo por ela lavrada e assinada  a
escritura, em meados de abril do ano de que tratamos.

A 9 de janeiro, participamos ao Comissário do Governo terem sido abertas as aulas no dia 7, à exceção das de música dos  alunos,  e  da  história sagrada e dogma, remetendo os ofícios em que o  professor  da  primeira, Adolpho Maersch, nos comunicava que só continuaria o seu magistério,  se
lhe fosse permitido dar menor número de lições em horas  diferentes  das que até então empregava,
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prevenindo-nos que isso mesmo seria  por  poucos  meses,  por  se  achar determinado a retirar-se para a Europa.

Quanto ao professor de religião,  capelão  e  vice-diretor,  Cônego  Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, referia-nos em seu ofício,  não  ter  aberto a sua aula por haver pedido demissão desses empregos.

Sobre as novas condições que o professor de música  impunha,  informamos serem inaceitáveis, convindo mais que o  Governo  preferisse  dar-lhe  a demissão.

A respeito  da  resolução  que  havia  tomado  o  Cônego  Dr.  Fernandes Pinheiro, lastimamos que o  Instituto  fosse  privado  de  tão  distinto empregado e hábil professor.

Forneceu-nos  esse  acontecimento  a  oportunidade  para  expormos    ao Comissário do  Governo  quanto  eram  exíguos  os  ordenados  da  tabela provisória marcada para os empregados do Instituto comparados com as  de outras  da  mesma  categoria  mas  de  muito  menor   trabalho,    sendo
desanimadora tal desigualdade.

Declarando ao professor de música que havíamos dado informação contra  a sua proposta de novas condições,
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oficiou-nos retirando-as; isto mesmo participamos, e a sua demissão  foi sustada,  menos  por  efeito  desta  retratação,  que  por  não   termos encontrado até então um professor apto a quem pudéssemos propor  para  o substituir, porquanto o descuido e pouco zelo  no  cumprimento  de  suas obrigações o tornavam cada vez mais inepto para o emprego que  tinha  no Instituto, correndo-nos o dever de pedir a sua exoneração.

Comunicou-nos o Comissário do Governo no dia 18, haverem sido  aprovadas as nossas propostas, do Dr.  Pedro  José  d'Almeida  para  professor  de geografia e história e de D. Maria Benedicta da Costa para professora da língua francesa.

Os decretos baixaram datados de 26.

Cabe aqui darmos conta de um fato que deve ficar consignado.

Desde que o Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro pedira  a  sua demissão dos empregos de capelão e professor de religião, cuja  demissão obtivera, bem como a nomeação do professor de retórica para o  internato e externato do Colégio de Pedro II, fizemos assíduas

p. 98

diligências para encontrar um sacerdote que pudesse preencher  as  vagas que o digno cônego deixara no Instituto.

Tinham sido infrutuosas  estas  diligências,  e  os  alunos  se  achavam contristados  pela  falta  deste  professor,  que  tanto   os    afagava incutindo-lhes  o  mais  afetuoso  respeito  e  que  tão  habilmente  os doutrinava.

Sabendo ele destas  ocorrências,  e  consagrando  cordial  dedicação  ao estabelecimento,  para  cujo  desenvolvimento  também  muito  cooperava, assegurou-nos por uma carta que ???. Mas  não  lhe  sendo  ???  isto  ao Governo, tomamos o encargo de pedir a sua reintegração  pelo  modo  como
era ofertada.

No empenho desta reintegração,  que  quase  nenhum  aumento  de  despesa ocasionaria, nos animamos a fazer  a  proposta  documentada  com  a  sua carta.

No dia 3 de  fevereiro  recebemos  a  decisão  pela  negativa,  por  ser inconveniente a prática de fazer e desfazer decretos  com  diferença  de poucos dias, sem que para isso haja motivo urgente e indeclinável.
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O Governo havia procedido com cautela na criação de uma instituição  que lhe não podia inspirar a certeza de medrar. Este justo receio explica  a parcimônia com que estabeleceu provisoriamente a tabela dos  vencimentos dos empregados que para ela criou.

Em abril deste ano, seguia o Instituto o curso do 4º ano da  fundação  e então os progressos da  instrução  especial  dos  meninos  cegos,  e  as vantagens que poderia colher a sociedade em  aproveitar  os  desgraçados até então votados no Brasil a um sequestro deplorável à instrução que se
liberalizava aos videntes, se sustentavam a toda luz  da  evidência.  Já não podiam ser  problemáticas  a  consolidação  e  permanência  de  útil fundação, já devia ela entrar na lista das instituições que  assinalavam os foros da nossa civilização.

Eis pois chegado o tempo em que o diretor  da  instituição  devia  fazer valer a equidade e  justiça  de  se  concederem  por  uma  tabela  fixa, vencimentos  maiores  e  mais  proporcionados  aos  trabalhos  dos  seus empregados.

A 8 de abril, citando as disposições  do  Art.  43  do  regulamento  que baixou com o decreto a 12 de setembro  de  1854,  para  mostrar  que  ao Governo competia estabelecer a tabela fixa dos ordenados e gratificações aos empregados do Instituto,  depois  do  que,  só  a  Assembleia  Geral
Legislativa pertencia modificá-la, requereu
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o diretor ao Governo por intermédio do Comissário do mesmo Governo e  em nome de todos os empregados, o aumento dos  seus  vencimentos,  alegando quanto eram diminutos os marcados na tabela  provisória  e  fazendo  uma descrição circunstanciada dos serviços que  cada  um  destes  empregados prestava. Ofereceu ao Ministro do Império um projeto da tabela  fixa,  e
oficiou  ao  Comissário  do  Governo,  enviando-lhe  este  projeto  e  o requerimento,  pedindo-lhe  que  se  esta  pretensão  tivesse   o    seu beneplácito, lhe  desse  a  direção  precisa,  auxiliando-a  com  a  sua intervenção.

Neste projeto, que é o seguinte, deixou o diretor em branco a  indicação dos seus vencimentos.


Projeto da tabela fixa proposta pelo diretor

Empregados - ordenado - gratificação - total

Diretor, médico e tesoureiro sem indicação de valores.

Capelão - 300$000 - 100$000 - 400$000

Professor de história sagrada e dogma - 1:080$000 - 120$000 - 1:200$000

A cada um dos outros professores idem

A cada um dos inspetores de alunos ou de alunas - 400$000  -  100$000  -  500$000

A cada um dos repetidores de alunos ou  alunas  -  300$000  -  60$000  -  360$000

Amanuense - 400$000 - 100$000 - 500$000

Porteiro - 300$000 - 100$000 - 400$000.*
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* Art. 1º - Os empregos  de  diretor,  médico  e  tesoureiro  podem  ser exercidos pela mesma pessoa até que haja 100 alunos.

Art. 2º - Os empregos de capelão e professor de história sagrada e dogma podem ser exercidos pelo mesmo sacerdote.

Art. 3º - O emprego de professor de qualquer  outro  ramo  de  instrução pode ser reunido na mesma pessoa, mas o mesmo indivíduo não pode  reunir o exercício de mais de 2 cadeiras.

Art. 4º - O Emprego de professor de uma das cadeiras pode  ser  exercido com o de inspetor e repetidor dos  alunos,  mas  em  tal  caso  o  mesmo indivíduo não pode reunir o exercício de 2 cadeiras.

Art. 5º - O emprego de inspetor de alunos pode ser  exercido  com  o  de porteiro, mas em tal caso não pode quem exerça estes 2 empregos acumular mais outro qualquer e a reunião destes 2 mencionados  empregos  só  pode ser permitida enquanto o número de alunos do sexo masculino não exceda a 50
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Art. 6º - Quando se acharem reunidos na  mesma  pessoa  os  empregos  de inspetor e repetidor dos alunos, ou inspetora e repetidora das alunas, o empregado receberá o ordenado e gratificação de inspetor ou inspetora, e mais 120$000 anuais pelo de repetidor ou repetidora.

Art. 7º - O mesmo quando se acharem reunidos na mesma pessoa os empregos de inspetor de alunos e porteiro.

Art. 8º - Os mestres serão contratados, pelo modo, com o ordenado e pelo tempo e condição com que o Governo os mandar contratar.

Art. 9º - Os outros empregados  inferiores,  não  incluídos  na  tabela, serão ajustados pelo diretor, sem tempo  determinado,  mediante  simples aprovação do Governo.

Art. 10 - Os ordenados dos empregados por decretos imperiais serão pagos pelo Tesouro Nacional.

Todos os outros empregados serão pagos por mão do diretor

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 10 de abril de 1858

oferecido à consideração do Ilmº e Exmº Sr. Marquês  de  Abrantes,  pelo Dr. Claudio Luiz da Costa, diretor. *

Foi solicitado o padre Bernardo  Lyra  da  Silva  (depois  cônego)  para capelão e professor de religião. a proposta que fizemos deste  sacerdote para tais empregos subiu à aprovação do Governo no dia 1º  de  junho,  e baixou o decreto da sua nomeação com a data de 9 do mesmo mês, prestando
juramento e tomando posse dos empregos no dia 12.
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Até então esteve vaga no Instituto  a  cadeira  de  história  sagrada  e dogma, mas não ficaram os alunos privados de ouvir missa; porque a falta de capelão efetivo era suprida por um ou  outro  sacerdote,  a  quem  se pagava por cada missa a espórtula competente.

O major Caetano Dias da Silva, instituidor da Companhia de Navegação por Vapor intitulada  "Espírito  Santo",  no  dia  15  de  agosto,  doou  ao Instituto 5
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ações  das  que  lhe  pertenciam  nesta  companhia, cuja doação lhe agradecemos em nome do mesmo instituto, como nos determinara o  Ministro do Império.

Adolpho Maersch autorizou-nos a pedir a sua  demissão  de  professor  de música do Instituto, por uma carta que nos escreveu no 1º  de  setembro, que imediatamente levamos ao conhecimento do Governo.

Correram 8 dias, em que  incessantemente  procuramos  professor  que  o substituísse, e as propostas de alguns que  se  nos  apresentaram  foram objeto de várias participações  oficiais  ao  Comissário  do  Governo  e Ministro do Império, sendo todas essas propostas inadmissíveis  ou  pela exorbitância de ordenados que reclamavam, ou por partirem de  indivíduos sem as convenientes habilitações para a  instrução  ou  impróprios  para qualquer magistério.

Felizmente, 10 dias  depois  que  Maersch  deu  sua  demissão,  apareceu Prussiano Guilherme Lourenço  Schulze,  distinto  professor  de  música, instruído nas regras de contraponto, organista e pianista, com todos  os outros bons predicados  para  o  professorado,  cujo  ???  se  propôs  a
aprender em 6 meses, para melhor ensinar, a música escrita pelo  sistema Braille, sem que por isto deixasse desde logo  de  começar  a  instrução musical dos alunos, até então bastante abandonada, contentando-se com  o ordenado que percebessem os outros  professores  do  Instituto.  Fizemos
logo subir ao Ministério do Império, por intermédio do Comissário
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do Governo a proposta para a nomeação deste  professor,  acompanhada  do contrato que com ele convinha firmar-se.

Foram aprovados a proposta e o contrato; no dia  24  assinou  Schulze o contrato, prestou juramento e  tomou  posse  do  ensino  da  música  aos alunos, os quais desde logo começaram a patentear quanto haviam  lucrado com a mudança de professor neste ramo da sua instrução.

Para ao mesmo tempo dar-lhe maior animação, concorreu a chegada  no  dia 10 de outubro do órgão-harmônico que havíamos encomendado.

Diz a segunda parte do Art. 9º, capítulo II, do decreto nº 1428 de 12 de setembro de 1854, prescrevendo as obrigações do diretor ...  "E  proporá ao Governo as medidas que  lhe  parecerem  importantes  à  manutenção  e progressos do Instituto".

Este preceito, formulado em tão poucas palavras, abrange  implicitamente uma série dos mais  importantes  deveres  encarregados  à  direção,  que refletiu e tratou de organizar algumas propostas,  indicadas  apenas  no seu relatório feito ao Governo no ano antecedente.

Redigiu o diretor estas propostas, mas receou que  por  mal  elaboradas, pudessem motivar sua rejeição: careceu tomar  conselho,  apresentando-as ao exame crítico de uma muito elevada  ilustração,  de  uma  experiência consumada,  e  da  mais  fervorosa  caridade  e  zelo  em  benefício  da instituição; eram um excelente expediente que lhe ocorreu.

Só em S. M. o Sr. D. Pedro II deparava
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o diretor com a justa apreciação e com  o  seguro  que  o  guiasse.  Mas deveria o diretor, sem ser pelos trâmites oficiais, elevar diretamente a tanta altura a sua consulta? Não seria esta  ousadia  uma  infração  das regras da convivência, ultrapassando as raias do respeito  e  acatamento devidos ao soberano?

A certeza da extrema bondade de  Sua  Majestade  o  Imperador,  que,  se conhecesse vantagens nos meios propostos, poderia relevar  o  expediente que o diretor desejava empregar para os tornar meritórios,  o  animou  a pô-lo em execução, entregando a  Sua  Majestade  Imperial  4  propostas,
acompanhadas da seguinte carta:

"Senhor. Empregado pelo Governo de Vossa Majestade Imperial  na  direção do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, cumpre-me  propor  e  solicitar  todas as medidas de que devam resultar: 1º, o  mais  pronto  socorro  de educação e instrução à misérrima porção de crianças espalhadas em todo o
Brasil, e a bem dizer, abandonadas.

2º, O futuro estabelecimento daqueles que vêm educar-se e instruir-se no Instituto, e que, órfãos sem o menor arrimo ou filhas de pais nimiamente pobres, depois que saírem do Instituto, se acharão arriscados a cair  na mendicidade, não encontrando recursos  de  antemão  preparados,  que  os
salvem de semelhante desgraça.
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3º, As vantagens de se começar quanto antes  a  ensinar  alguns  ofícios mecânicos  àqueles  dos  atuais  alunos  ineptos  para   as    ocupações literárias, determinando-se o modo como se deve principiar a estabelecer este ensino, com atenção ao estado em que se acha a instituição;

4º, A maior perfectibilidade possível da instrução intelectual no ensino de algumas matérias  que  ainda  não  estão  designadas  no  regulamento provisório do Instituto.

"Seu engrandecimento e o melhor preenchimento dos benéficos fins  a  que está destinado dependem, a meu ver, de medidas de fácil adoção. Mas  nas propostas que encerram estas medidas, apenas guiado pelos desejos de bem cumprir os  meus  deveres,  receio  que  minhas  indicações  pequem  por qualquer lado, que as faça menos atendíveis.

Por este motivo, Senhor, antes que as apresente oficialmente ao  Governo de  Vossa  Majestade  Imperial,  me  animo  a  fazê-las  subir  ao  alto conhecimento de Vossa Majestade Imperial, e a implorar que menos como  o melhor dos monarcas que como o mais sábio e filantropo dos  brasileiros, exerça  Vossa  Majestade  Imperial  sua  ilustrada  crítica  sobre  tais propostas, para que se tornem exequíveis e adequadas àqueles importantes fins.

"Confiado na bondade do magnânimo coração de Vossa  Majestade  Imperial, certo do desvelado amparo que lhe merecem os meninos cegos do Brasil,
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espero  que  Vossa  Majestade  Imperial  me  perdoe  de  ousar  distrair diretamente a sua atenção para este objeto.

"É com o maior respeito e veneração

"De Vossa Majestade Imperial, o mais humilde, leal e grato súdito

"Claudio Luiz da Costa.

"Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 12 de novembro de 1858."

Propostas entregues a Sua Majestade Imperial

É provável que, atendendo-se à população das pessoas livres  do  Brasil, conforme a estatística apresentada  nos  últimos  relatórios,  haja  não menos  de  300  crianças  cegas,  livres,  nas  condições  de  se  poder instruí-las,  vegetando  na  ignorância,  e  a   maior    parte    delas
depravando-se na mendicidade.

No decurso deste ano, só 3 crianças pobres concorreram ao  Instituto,  e as  causas  determinantes  de  tão  diminuta  afluência  são  duas,  bem conhecidas e porventura bem remediadas.

A primeira é a pobreza das famílias a que  ordinariamente  pertencem  os cegos, que as impede de os remeter para esta corte, ou que  as  induz  a servirem-se deles para aproveitar as  esmolas  que  colhem  excitando  a comiseração.
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A segunda é a crença errônea em que ainda permanece a  nossa  população, de que os cegos não são suscetíveis de adquirir instrução alguma.

Foram até agora inúteis  as  diligências  que  fiz  para  atenuar  estes embaraços, oficiando a todos os presidentes das províncias, pedindo-lhes que propusessem às respectivas assembleias provinciais a consignação  de 500$000 anuais para cada um dos meninos  cegos,  livres  e  pobres,  que
mandassem educar e instruir no Instituto; enviei com  estes  ofícios  os meus relatórios, bem como diversos  artigos  publicados  nos  periódicos mais lidos nesta capital com a descrição dos rápidos progressos  obtidos no ensino dos cegos, para que mandassem espalhar  estas  notícias  pelas
províncias sujeitas às suas presidências.

Induzidos os presidentes a  obter  estas  consignações  das  assembleias provinciais, depois que tenham divulgado a possibilidade e as  vantagens da instrução dos cegos, os 2 mencionados obstáculos desapareceram.

Para salvar as crianças cegas  do  criminoso  procedimento  dos  que  as obriguem a mendigar, a ação da polícia é competente.

A concorrência dos meninos cegos ao Instituto poderá também aumentar com indivíduos pertencentes aos pequenos estados nossos vizinhos, que têm  a mesma religião e quase a mesma língua que nós, e que ainda  não  possuem instituição alguma onde possam instruir os seus cegos.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

*Aparelho promete ajudar deficientes visuais a lerem livros convencionais

O dispositivo, de nome FingerReader, foi desenvolvido no MIT, Instituto Tecnológico de Massachussetts

Um aparelho desenvolvido pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos, promete ajudar pessoas com deficiência visual a lerem livros convencionais. Chamado FingerReader, o dispositivo é encaixado no dedo e "lê em voz alta" palavra por palavra de um texto.

Para funcionar, a pessoa com deficiência visual deve vestir o dispositivo e arrastar o dedo por cada linha do texto. Ele conta com uma espécie de câmera que reconhece o que está escrito e, em seguida, esse conteúdo é ditado ao usuário. De acordo com os pesquisadores, o aparelho é inteligente o suficiente para indicar o fim e o início de uma linha com leves vibrações e ruídos.

O FingerReader não consegue ler textos com corpo menor que o tamanho 12, portanto não permite, por exemplo, ler o conteúdo de bulas de remédio ou informações nutricionais de determinados alimentos.

O dispositivo faz parte das pesquisas do grupo de interface Fluid do MIT e ainda está em fase de desenvolvimento. Não há previsão para lançamento em escala comercial.

Fonte: Paraíba

***

* Nove cães passam no vestibular' para mudar rotina de cegos em SP

Nova fase de projeto do Sesi começou com 32 labradores. Nesta quarta (16), beneficiados começam vida nova com seus animais.

Emma, Hillary, Ilka e Frontier integram um grupo seleto de cães que superaram um rigoroso "vestibular". Entre 32 filhotes de labradores, eles formam a matilha de nove selecionados para dar liberdade, velocidade e autonomia a cegos do Projeto Cão-Guia Sesi-SP. Nesta quarta-feira (16), trabalhadores da indústria ou seus parentes receberão oficialmente a companhia dos animais.
O projeto é uma novidade no Brasil, que tem apenas 60 cães-guia atualmente – a maior parte deles, importada. Entretanto, antes dos nove "calouros", três outros cães treinados pelo Instituto Íris já foram entregues a seus donos. 

"Minha relação com ele é tudo. É um filho, um pai. Eu preciso estar bem para ele estar bem", disse Rafael Fortes Braz, de 32 anos, dono do golden retriever Ozzy, da primeira "leva" do projeto.

Ozzy e mais quatro de seus colegas participaram, a convite do G1, de um passeio-teste pela Avenida Paulista na tarde de segunda-feira (14). Os novatos ficaram claramente animados ao rever os colegas de "vestibular" e não se seguraram. O golden, veterano, já se mostra mais seguro. Brinca quando o dono o libera, mas volta rapidamente para seu posto.

O sorriso que Braz exibe há um semestre ao lado de Ozzy passou a ser rotina para o novo grupo há um mês. "Tudo é ainda novo para Hillary [uma labradora]", explica a dona, Mellina Hernandes Reis, de 30 anos.

A adaptação é importante para esses cães, que precisam aprender alguns hábitos e obedecer aos donos. Mas a fase de testes é importante também para os humanos. "Você tem que aprender a confiar totalmente no cachorro. Com a bengala, você tem a sensibilidade do lugar, mas com o cachorro ele faz isso por você. Muitas vezes, eu nem sei do que ela está desviando", conta Gilberto Júnior, de 31 anos, dono da labradora Ilka.

A diferença incomparável entre a sensibilidade do cão e o apoio de uma simples bengala é apontada por todos os novos beneficiados do projeto. "Com a bengala, a gente precisa achar as coisas para desviar e tomar decisões a partir daí. A Hillary já vê o obstáculo e calcula para onde vai", diz Mellina. "Eles nos dão mais independência, mais autonomia", completa.

E não é só isso. Segundo outros participantes do projeto, os cães também garantem mais velocidade e são capazes de desviar de obstáculos "aéreos", como orelhões e galhos de árvores, por exemplo. Braz conta, orgulhoso, que consegue fazer em 20 minutos, com um cão bem treinado, um percurso que normalmente faria em 1 hora com a bengala.

Além disso, a relação desse grupo de cegos com o espaço urbano mudou. E a interação deles com as demais pessoas, também. "Quando a gente anda com a bengala, a pessoa se assusta, acha que somos coitados, tem gente que tem preconceito. Mas, quando você está com o cachorro, muitas vezes [as pessoas] nem percebem que eu tenho deficiência de visão, só acham bonito o cachorro, acham bonito os dois passeando. Depois vão ver que ele está com equipamento, vão entender que é um cão-guia e aí acham bonito o trabalho", diz Braz.

Os cães-guia são companhia constante de seus donos. Por isso, têm direito a entrar em todos os lugares aos quais o proprietário tem direito, incluindo metrô, ônibus e espaços públicos. Segundo os participantes do projeto do Sesi, o acesso ao transporte na cidade tem sido "tranquilo" neste primeiro mês. "Às vezes, vem um funcionário da estação ajudar e acompanhar a gente até a entrada", conta Gilberto Júnior. Para todos eles, São Paulo fica menos ameaçadora com a companhia canina.

Preparo e treinamento
Não é fácil ser um cão-guia. Dos 32 filhotes entregues a diferentes famílias para a etapa de socialização, apenas nove se formaram. Isso porque eles tinham que ter certas características – como docilidade, obediência e controle em situações típicas do cotidiano de grandes cidades como São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana, onde vivem os cegos atendidos pelo projeto.

"Esses cães conseguiram fazer tudo o que precisa ser feito para levar cada uma dessas pessoas em segurança para todos os destinos que elas precisam", resume o treinador Moisés Vieira Jr., do Instituto Íris.

No primeiro ano de vida, os labradores ficaram com famílias voluntárias, que se comprometeram a socializar os animais nas mais diversas situações. Pela regra, os filhotes não podiam ficar sozinhos por longos períodos de tempo e deveriam ser acostumados a andar no transporte público.

Depois, os cães passaram por um treinamento que varia de seis a oito meses. É com os adestradores do Instituto Íris que eles aprendem como ajudar seus futuros donos a se locomover pela cidade. Os filhotes que passaram por todas essas fases partem, então, para a última: o convívio de um mês com os deficientes visuais com quem vão viver.

A prova final é difícil de passar, e eliminatória: os animais precisam ter uma personalidade que combine com a de seus futuros donos. Quando questionada sobre o que fez de Hillary uma vencedora nesse difícil processo seletivo, Mellina não tem dúvidas: "A Hillary é ansiosa como eu, é apressada igual a mim", ri.

"A Ilka está comigo porque é muito ativa, precisa de alguém forte para controlar essa aí", acrescenta Gilberto Júnior. Já Ricardo Pedroso não tem dúvidas sobre o motivo que levou a labradora Emma a passar no vestibular para ser sua cão-guia: "Ela é muito bonita, e o dono dela também tem essa característica", brinca.

Os nove filhotes que passaram pelas três fases de treinamento agora vão oficialmente passar a vida como os olhos de seus novos donos. "Mudou a minha vida, mudou tudo e para muito melhor. Não dá para falar que mudou 100% porque é muito mais, não dá para mensurar", afirma Braz, que não esconde seu amor por Ozzy, que já é parte da família.

Aposentadoria
Os cães-guia não podem trabalhar em idade avançada. Depois de oito a dez anos, chega a hora de eles se aposentarem. "Esses animais estão 24 horas por dia com os donos, é uma relação que não tem igual, nem com filho. Dono e cão nunca se distanciam", destaca o treinador Vieira Jr. 

A decisão sobre o que fazer com o cachorro aposentado se torna extremamente pessoal. "Tem gente que decide voltar à bengala até o cão morrer para só depois pegar outro. E alguns doam o cachorro idoso para membros da família", conta.

A história costuma ter final bem feliz, segundo Vieira Jr. "Tem um rapaz, por exemplo, que aposentou o cão dele e agora está treinando o segundo. Nesse caso, o animal ficou com os pais dele, em um sítio. Está lá curtindo a aposentadoria."

Fonte: G1

***

* Narração audiodescritiva ajudará deficientes visuais em jogos da Copa

Dezoito voluntários vão trabalhar nos estádios para levar as emoções das partidas para os deficientes visuais.

Dezoito voluntários que vão trabalhar nos estádios da Copa do Mundo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Brasília, serão responsáveis por levar as emoções das partidas para os deficientes visuais. E o Jornal Nacional acompanhou um treinamento deles. 

O Marcus adora assistir partidas de futebol no Maracanã. Coloca o fone de ouvido e mergulha em um mundo de imaginação.

Marcos está entre os 12% da população mundial que tem algum tipo de deficiência visual. No estádio, precisa de companhia: o radinho. Pensando nisso, a Fifa e o Comitê Organizador da Copa do Mundo elaboraram um sistema de transmissão de partidas de futebol especial para os cegos. A narração audiodescritiva vai ser toda feita por voluntários, que passam por um treinamento para levar o serviço a quatro estádios da Copa.

A narração audiodescritiva precisa ser detalhada, minuciosa e diferente para ser transformadora.
党Quanto mais informação a gente tem menos perdido a gente se sente. Um jogo de futebol é algum muito visual”, explica Marcos Lima. 

Confira no vídeo a diferença entre uma narração de rádio e uma audiodescritiva.

E o que é banal para quem tudo vê se torna fundamental aos olhos dos cegos. 

・筑O Neymar joga com a gola levantada’. Eu não sabia disso.  É uma informação que eu jamais ia saber”, comenta Marcos.

党É uma oportunidade de ajudar alguém, de trazer um universo novo, de perceber o futebol para uma pessoa que não teria naturalmente aquela percepção”, afirma a voluntária Gabriela Costa.

Fonte: G1

***

* Carga tributária de produtos para deficientes chega a 99%

Leitor de livros digitais, que oferece acesso à educação e à informação, está entre os equipamentos mais caros para pessoas com deficiência visual.

A falta de estímulos fiscais e tributários sobre os equipamentos de tecnologia assistiva está entre as principais reclamações da pessoa com deficiência. Segundo Alberto Pereira, consultor técnico da Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, “São muitos os impostos que encarecem o valor de produtos para reabilitação, inclusão e acessibilidade. 

Por exemplo, um leitor de livros digitais é taxado em 99%, o que compromete o direito à educação e à informação”.

Os tributos elevam os preços de vários equipamentos, como os relógios Braille e falantes (57%), videoampliadores (46%), os softwares com recursos de voz (38%), as sengalas (33%) e a máquina Braille (22%).

Mesmo com leis de redução do IPI e das alíquotas às pessoas com deficiência, o Brasil carece de decretos que estimulem a diminuição de tributos, como o ICMS e os impostos de importação, responsáveis pelo alto custo das tecnologias assistivas. 

党A maior parte dos produtos é importada de países da Europa e de América do Norte. Além disso, a pessoa com deficiência também paga mais caro devido ao monopólio de comercialização entre as empresas”, completa Pereira.

Outra dificuldade está no acesso à informação sobre onde encontrar esses aparelhos tecnológicos. Muitas pessoas com deficiência visual, por exemplo, não conhecem recursos simples para facilitar seu dia a dia, entre eles o software de voz, que decodifica o texto escrito em áudio. 

Algumas iniciativas contribuem para fomentar o autoconhecimento, como a Reatech, maior feira de acessibilidade da América Latina, que acontece de 12 a 15 de abril, no Centro de Exposições Imigrantes, e conta com a participação da Laramara.

Neste evento, a Laramara participa com seu centro de tecnologia especializada, o Laratec, que apresentará informações, produtos e serviços para pessoas com deficiência visual.
Confira as novidades da instituição:

Trident:
O Trident é uma Impressora Braille que imprime os dois lados da folha com qualidade (sistema interponto). Também reproduz gráficos em alto relevo e inclui o software Firebird, que possibilita a criação de gráficos em alta definição.

Prodigi:
Com recurso de leitura falada inédito no mercado, o Prodigi é um videoampliador de mesa de última geração. Ideal para uso em casa ou no trabalho, o modelo também possui um tablet com o recurso de ampliação, que oferece praticidade e conforto. A tecnologia também capta imagens em alta definição, que são reproduzidos pelo seu sistema de voz.

Readit Scholar:
O Readit Scholar está entre os videoampliadores em HD mais modernos do mercado. O equipamento também é um scanner com voz que, em segundos, reproduz textos e descreve imagens. Possui câmera de 16 megapixels e zoom digital de 21x para imagens tanto distantes quanto próximas.

Sobre a Laramara:
A Laramara é uma das mais atuantes instituições especializadas em deficiência visual e um centro de referência na América Latina no desenvolvimento e na pesquisa na área da deficiência visual. Realiza atendimento especializado nas áreas socioassistêncial e socioeducativas com ações complementares e atividades específicas essenciais à aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência visual e com deficiências associadas. As atividades são realizadas em grupos, organizados por faixa etária e os usuários dispõem ainda de atendimentos específicos de Braille, Soroban, Desenvolvimento da Eficiência Visual (Baixa Visão) e Orientação e Mobilidade. 

Disponibiliza recursos humanos para apoio à inclusão social, colabora para o aperfeiçoamento e a capacitação de profissionais e divulga suas experiências e aquisições para todo o Brasil, por meio de 30 recursos instrucionais produzidos por sua equipe, como livros, manuais e DVD's, contribuindo para que todas as crianças brasileiras possam ser educadas e beneficiadas. Laramara trouxe para o Brasil a fabricação da máquina Braille e da bengala, indispensáveis para a educação e a autonomia da pessoa cega. 

Buscando a inclusão profissional de jovens e adultos com deficiência visual, ampliou seu projeto socioeducativo, incluindo a preparação para o mundo do trabalho e vem desenvolvendo um programa especial para os jovens maiores de 17 anos. Laramara, desde sua fundação, acredita no valor do brincar e do brinquedo para a interação com a criança e para facilitar o desenvolvimento infantil; defende o direito da criança com deficiência visual a um aprendizado alegre e prazeroso, com brincadeiras e otimismo e continua cada vez mais unida em torno deste ideal. 

O trabalho de Laramara que, em 2013 completa 22 anos, atua efetivamente no estado de São Paulo e procura colaborar também para a inclusão das pessoas com deficiência visual em todo o Brasil.

Fonte: Portal Nacional



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Perícia para deficiente começa hoje no INSS 
Soraia Abreu Pedrozo 
Do Diário do Grande ABC 

Após quase um ano da aprovação da Lei Complementar 142 pela presidente Dilma Rousseff (em 9 de maio) e cerca de cinco meses depois da publicação do decreto 8.145/2013 (3 de dezembro), pessoas com deficiência em vias de se aposentar poderão realizar perícia médica no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O intuito é pleitear benefício especial que reduz em até dez anos o tempo de contribuição, em cinco anos a idade e isenta o segurado da incidência do fator previdenciário, que achata o valor a receber, em média, em 30%.
Embora desde 31 de janeiro já estivesse liberada a possibilidade de entrar com pedido para aposentadoria especial para deficiente, segundo o órgão, a realização de perícia com essa finalidade começa hoje em todo o País. “Os primeiros a serem atendidos são os que fizeram o agendamento em fevereiro”, esclarece o INSS.
Quem ainda não marcou avaliação levará, em média, 35 dias para ser atendido no Estado de São Paulo, de acordo com o instituto. Em outras palavras, quem agendar perícia hoje, pelo telefone 135, será atendido no fim de maio.
A aposentadoria especial para deficiente reduz o tempo de contribuição conforme o grau de limitação do segurado, que pode ser classificado em três níveis: leve (diminui em dois anos), moderado (em seis anos) ou grave (em dez).
CRITÉRIOS - A perícia será realizada por grupo multidisciplinar formado por médico e assistente social. “A avaliação dessa equipe certificará a existência, ou não, da deficiência, e o grau dela. Primeiro, o segurado será avaliado pela perícia médica, que vai considerar os aspectos funcionais físicos da deficiência e a interação com as atividades que ele desempenha. Depois, passará por avaliação social, que vai levar em conta as funções realizadas pela pessoa nos ambientes do trabalho, de casa e social”, explica o INSS.
De acordo com as novas regras, o perito deverá seguir lista de avaliações presentes na CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) da OMS (Organização Mundial da Saúde), diz a vice-presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário), Adriane Bramante. “Não haverá mais ‘achismos’, tudo será baseado em avaliações, laudos e exames médicos.”
BENEFÍCIOS - Nos casos de deficiência grave, a aposentadoria será concedida após 25 anos de tempo de contribuição para homens (em vez dos 35 exigidos pelo período comum) e 20 anos para mulheres (ante 30). O período passa para 29 anos para eles e 24 para elas no caso da moderada. Representantes do sexo masculino com deficiência leve podem se aposentar com 33 anos e, do feminino, com 28 anos.
Quem quiser se aposentar por idade também tem um bônus. São cobrados 60 anos para homens, em vez de 65, e 55 anos para mulheres, ante 60.
Quanto ao valor a receber, devido à não incidência do fator previdenciário, os segurados com deficiência que sempre contribuíram pelo teto têm mais chances de ganhar benefício próximo da quantia máxima (hoje de R$ 4.390,24).

Disponível em: http://www.dgabc.com.br/Noticia/524488/pericia-para-deficiente-comeca-hoje-no-inss?referencia=minuto-a-minuto-topo/    acessado em: 23 de abril de 2014.

Márcio de Oliveira Lacerda
E-mail: Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

Rogério Junqueira fala sobre a formação e a presença de professores com deficiência nas escolas brasileiras 
(Rogério Diniz Junqueira é doutor em Sociologia e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)

Uma escola que acolhe e valoriza a diversidade não é melhor apenas para aqueles considerados diferentes. Muitas barreiras arquitetônicas, culturais e atitudinais ainda impedem a inclusão de professores com deficiência (Elisângela Fernandes)

Por que é importante incluir profissionais com deficiência nas escolas brasileiras?

ROGÉRIO DINIZ JUNQUEIRA: Um professor é um adulto de referência e suas atitudes produzem efeitos significativos nos alunos. Além de romper com a invisibilidade a que essas pessoas costumam ser submetidas, a presença de um docente com deficiência projeta para os estudantes a figura de um cidadão que luta para ter seus direitos respeitados e tem deveres a cumprir. Esse educador é, ainda, a demonstração de algo que deveria ser óbvio: a deficiência não impedimento à aquisição e à transmissão de saber. Além disso, essa é uma oportunidade valiosa, para todos, de convívio com a diversidade.

Em que medida esse contato com a diversidade colabora com a formação dos alunos?

JUNQUEIRA: A diversidade instiga e inquieta. Uma vez percebida em um processo dialógico, pode ser extremamente pedagógica. Ela ensina ao oferecer às pessoas a oportunidade de desmistificar o que imaginam acerca de si mesmas, do outro e do mundo. Nesse cenário, o estudante aprende a notar diferenças no que antes parecia homogêneo e a encontrar semelhanças no que era estranho. Uma escola que acolhe e valoriza a diversidade não é melhor apenas para
aqueles considerados diferentes, é um ambiente melhor para todos.

Segundo o Censo Escolar de 2012, há pouco mais de 6 mil professores com deficiência nas escolas
públicas brasileiras.
Desses, 136 são cegos, 208 surdos, 48 possuem deficiência intelectual e mais de 2,5 mil têm alguma deficiência física. O que explica a presença de pessoas com deficiência física ser muito maior que a de surdos, cegos e com deficiência intelectual?

JUNQUEIRA: A falta de acessibilidade ainda é um entrave para a presença maior de professores com deficiência física na Educação Básica. No entanto, o estudo do cotidiano escolar nos mostra uma riqueza de estratégias adotadas para contornar barreiras físicas. Muitas soluções são improvisadas e algumas com relativo êxito: uma rampa precária é arrumada, uma porta é alargada, dinheiro é coletado para uma pequena reforma do banheiro e uma sala de aula é criada no térreo.
Tende a ser relativamente mais fácil improvisar uma rampa de madeira do que conseguir produzir materiais bem adaptados para professores ou estudantes cegos e surdos.

O que tem impedido a inclusão de pessoas com deficiência na Educação?

JUNQUEIRA: Historicamente, as pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades educacionais especiais (NEE) enfrentam um cenário marcado por barreiras e altos índices de preconceito e discriminação em praticamente todos os espaços sociais. Nas escolas, vários fatores agravam o quadro de vulnerabilidade educacional dessa população. Entre eles estão as desigualdades socioeconômicas, a carência de políticas mais efetivas de acesso e de permanência, a adoção de modelos educacionais focados na concentração dos alunos com deficiência em escolas exclusivas e a escassez de investimentos na formação especializada de professores.

Mesmo assim, a matrícula nas escolas regulares tem crescido nos últimos anos, certo?

JUNQUEIRA: Sim. Desde 1998, o país passou a registrar um gradativo aumento nas matrículas em Educação especial. Oficialmente, elas mais do que dobraram em dez anos. Esse aumento geral correspondeu a um aumento ainda maior da participação desses estudantes em escolas regulares (e a um declínio nas matrículas em escolas exclusivas ou em classes especiais). Isso implicou desafios
crescentes para todos os sistemas públicos de Educação que, com frequência, em que pesem os esforços, admitem não se encontrar preparados.

Universidades estão preparadas para receber esses alunos?

JUNQUEIRA: As universidades se encontram diante de um enorme desafio e muitas delas, especialmente as privadas, parecem ainda não ter se colocado essa questão da maneira mais adequada. No entanto, penso que o problema seja anterior: além da importância de se preparar para receber adequadamente essa população,
é preciso discutir sobre as barreiras que impedem que a maioria delas chegue ao Ensino Superior.

O vestibular representa uma barreira específica às pessoas com deficiência?

JUNQUEIRA: Sim, os exames de seleção, os concursos públicos e as avaliações em larga escala representam obstáculos para essas pessoas. A acessibilidade está assegurada por lei, mas na prática não é respeitada. Garantir o seu cumprimento é indispensável para o acesso aos demais direitos. Os sites das universidades, os editais e os sistemas de inscrição dos vestibulares devem ser acessíveis. Os exames precisam passar por adaptações e incluir provas em braile, textos com fontes ampliadas, descrição das imagens, alteração da redação dos enunciados, provas em libras etc. A escolha dos locais de prova deve obedecer aos princípios de acessibilidade urbana, arquitetônica e de mobiliário. Além disso, é fundamental assegurar a presença de profissionais de apoio devidamente capacitados. Além disso, as bancas de correção precisam ser compostas por especialistas capazes de considerar as particularidades da expressão escrita das pessoas com deficiência auditiva e também nos casos mais acentuados de dislexia.

E quais outros empecilhos culturais e atitudinais existem?

JUNQUEIRA: Quando alguém acredita que pessoas com deficiência estejam fadadas ao fracasso escolar estamos diante de uma barreira cultural. 
Agir com paternalismo ou comiseração são exemplos de barreiras atitudinais. Sendo assim, a
promoção da acessibilidade na universidade e fora dela não deve ficar limitada à importante
eliminação dos problemas arquitetônicos. Ela requer uma compreensão sobre as relações de interdependência voltadas a prover apoio especializado e garantir acesso aos demais direitos, como Educação, saúde, cultura, comunicação, trabalho, segurança, lazer, convívio social e participação política.

(Revista "Nova Escola")



#7. ANTENA POLÍTICA

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

O 1º de abril não era brincadeira

Vivemos o período pré-eleitoral para a Presidência da República, um terço do Senado, a Câmara Federal, os governos estaduais e as assembleias legislativas, e não sinto nas pessoas que me rodeiam a habitual ansiedade que costuma preceder tal evento.

 A partir da subida ao poder de governantes originários dos setores mais explorados da população, a chamada "classe política" brasileira vem sofrendo uma poderosa campanha de desmoralização movida pelos ""partidos"" das elites dominantes, as mesmas que, ao longo de séculos, mandam e desmandam no país, como se ele fosse de sua propriedade. Mas os erros praticados pelas administrações petistas nada têm de diferentes dos que, desde muito antes da instauração do fantasioso regime republicano em que vivemos, cometem os representantes dos segmentos que
os condenam.

Não frequento as chamadas "redes sociais", mas não são poucas as mensagens eletrônicas que recebo, repletas de piadinhas sem o menor senso de humor, ironizando o ex e a atual presidentes da "república com enredos que serviriam perfeitamente a seus antecessores.

As grandes manifestações de junho de 2013 trouxeram novamente a população às ruas, mas não apresentaram à sociedade sequer um projeto de novo país. Talvez até tenham sido fundamentais para a consolidação da descrença generalizada na população. Temo que tenham servido apenas para
justificar a repetição das velhas práticas repressivas das mesmas elites que, independentemente de quem sejam os governantes, nunca deixaram de apropriar-se das riquezas que, por direito natural, pertencem a todos.

O Brasil continua o mesmo.

É possível, porém, que a desesperança incutida pela descrença geral nos profissionais do poder pela campanha movida pela grande mídia contra as administrações petistas encontre solução na aliança Eduardo Campos /  Marina Silva, ele neto e herdeiro político do ex-governador Miguel Arrais, o que o credencia junto às "esquerdas", e ela que foi líder ecologista amazônida, ambos ex-ministros de Lula, que se oferece ao sistema como alternativa para manter o status coo.

Os partidos que ainda fundamento seu discursos em projetos de país não têm meios para debatê-los com o eleitorado.

Todos esperamos por uma eleição polarizada entre a atual Presidente, Dilma Rousseff, oriunda da luta armada contra a ditadura empresarial militar, e o ex-governador mineiro Aécio Neves, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, em outros tempos conhecido como o partido
de cima do muro, que, no momento oportuno saltou dele para a direita e forneceu aos representantes do grande capital internacional os intelectuais que produziram o discurso que lhes permitiu construir o "pensamento politicamente correto" neoliberal. Lula e Dilma, eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, originários das esquerdas e das bases da sociedade, consolidaram-no.

A nova dupla, dissidente do atual governo, procura mostrar-se preparada para, mais uma vez, mascarar o Estado brasileiro com um discurso capaz de fazer-se acreditar por considerável parcela de um eleitorado ingênuo, que se acredita "apolítico", e funcionar como uma espécie de "fiel da
balança" em um eventual segundo turno que, a julgar pelos resultados das últimas pesquisas divulgadas pela imprensa, é bastante provável.

Por seu turno, o velho e mais que desmoralizado Partido do Movimento Democrático Brasileiro mantém seus corretores na rua, oferecendo abertamente seu apoio - nos palanques das campanhas ou no Parlamento - àqueles que, eleitos, oferecerem-lhe mais e melhores cargos no executivo.

- Há muito o Partido dos Trabalhadores já não representa o segmento de que se alardeia defensor;

- a "Social Democracia Brasileira nunca existiu.

- o Partido Socialista Brasileiro talvez já nem saiba o que é socialismo.

- o Movimento Democrático Brasileiro só teve legitimidade durante a ditadura, quando representava os adversários que ela não prendeu, expulsou do país, fez desaparecer ou matou.

Infelizmente, as discussões políticas não ultrapassam o julgamento moral dos ocupantes de cargos públicos. Quem financia suas milionárias campanhas eleitorais e suborna-os para obter vantagens do Estado parece intocável.

Os grandes favorecidos pelas medidas adotadas pelos atuais governantes são os mesmos beneficiários dos governos anteriores: grandes banqueiros, empreiteiros e magnatas do agronegócio.

Em 2014, completou-se o cinquentenário da maior mentira de primeiro de abril de nossa história. Mas essa não era uma simples brincadeira, como as que faziam rir a garotada dos tempos de minha infância.

Muito diferente dos dias de hoje, a população discutia calorosamente as eleições, marcadas para outubro do ano seguinte. E, sem levar em conta qualquer juízo de valor, não era das menores a parcela do eleitorado que se afinava com o pensamento de algum dos partidos interessados em
disputá-las.

Em nome de um conceito abstrato de democracia, empresários nacionais, transnacionais e o governo dos Estados Unidos estimularam nossas forças armadas, já há muito ávidas de poder, a depor o governo legitimamente eleito e sequestrar o Estado.

Sentiam seus interesses ameaçados pela política de reformas que o então Presidente da República comprometia-se a implementar. Temiam que o Brasil convertesse-se em uma república real.

Em 31 de março / 1º de abril de 1964, as forças armadas depuseram o então Presidente, João Goulart, e apropriaram-se do país para favorecer os interesses do grande capital.

Desgastadas politicamente e já desnecessárias a seus patrocinadores, nos anos 80, sentiram-se obrigadas a retirar-se.

A partir daí, a sociedade civil deu início a um processo de auto-organização, mas infelizmente não estava suficientemente madura para isto.

a corrupção e as polícias militares foram instrumentos suficientes para garantir ao grande empresariado nacional, transnacional e ao governo dos Estados Unidos a implantação da "democracia" que nos prometeram. Em 1964, o 1º de abril não era brincadeira.

hercen@terra.com.br


#8. CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Colunista: Departamento de Tecnologia(tecnologia@exaluibc.org.br)


Grades de Eventos da Escola Virtual José Álvares de Azevedo

1. Projeto Terceiro Milênio (A informática ao alcance de todos)
* Direção: Adair Knaesel

1.1 Amigos Touch

Dia da Semana:  Segunda-feira
Horário:  20 às 21 horas;
Comando: Aguinaldo Pestana
Objetivos   : Troca de experiências no universo Touch
Local:  Sala virtual(Projeto Terceiro Milênio)

Veiculação: Escola Virtual    e  Rádio Contraponto
Cordenação e apresentação: Aguinaldo Pestana
Data da Estréia: 07/outubro/2013;

Formato: Pessoas da comunidade, com experiências(ou em busca de), na tecnologia Touch, se encontram numa sala  da escola virtual, promovendo o intercâmbio.

Status: Ativo
Assinatura do Responsável:


1.2 Software Livre

dias da semana: Primeira,segunda e terceira Terça-feiras do mês;
Horário:   20 às 21  horas;
Comando: Adair Knaesel
Objetivos   : Divulgação das ferramentas de software livre
Local: Sala Virtual(  Projeto Terceiro Milênio)

Veiculação: Escola Virtual  e  Rádio Contraponto
Cordenação e apresentação: Adair Knaesel
Data da Estréia: 08/abril/2014;

Formato: Aulas gravadas e oficinas sobre as ferramentas;

Status: Ativo
Assinatura do Responsável:


2.  Projeto Mulheres em Ação

Dias da semana: Primeira  e   terceira quarta-feira de cada mês;
Horário:  20 às 21 e 30 horas;
Comando: Suilan Lyra, Jaquelina Rolin e Marilza Mattos;
Objetivos   : Um mergulho no universo feminino;
Local: Sala Virtual(  Projeto Mulheres em Ação)

Veiculação: Escola Virtual  e  Rádio Contraponto
Produção e apresentação: Suilan Lyra, Jaquelina Rolin e Marilza Mattos;
Data da Estréia: 07/dezembro/2011


Formato: Entrevistas, depoimentos, debates, etc

Status: Ativo
Assinatura do Responsável:


3.  Projeto De Olho Na Língua

Dias da Semana:  três primeiras quintas-feiras do mês;
Horário: Das   20 às 21 horas;
Comando: Alcione Tomé
Objetivos   : Conhecendo e se atualizando na lígua portuguesa;
Local: Sala Virtual(  Projeto Idiomas)

Veiculação: Escola Virtual  e  Rádio Contraponto
Cordenação e apresentação: Alcione Tomé
Data da Estréia: 19/fevereiro/2014;

Formato: Aulas gravadas e oficinas sobre o tema;

Status: Ativo
Assinatura do Responsável:


4. Diálogos Contemporâneos

Dia:  Quarta terça-feira do mês;
Horário: das 20:30 as 22 horas;
Comando: Victor Alberto;
Objetivos   : Apresentando e discutindo  temas culturais junto a comunidade;
Local: Sala Virtual(  Projeto Canal Livre)

Veiculação: Escola Virtual  e  Rádio Contraponto
Produção e apresentação: Victor Alberto;
Data da Estréia: 14/dezembro/2011;

Formato: Entrevistas, palestras, debates, etc;

Status: Ativo
Assinatura do Responsável:

---

Escola Virtual José Álvares de Azevedo: "  a informação, a cultura,  o conhecimento, difundidos e   socializados em nome da  cidadania!"...
 (Um serviço da Associação dos Ex-alunos do I B C)

Canal de Acesso: Para participar de qualquer evento promovido pela Escola  Virtual, se faz  obrigatório   ter o Teamtalk (aplicativo de vídeo  conferência), devidamente  instalado e configurado no computador.

(Atenção:  Este aplicativo,   juntamente com um manual de  instalação/configuração, pode ser baixado diretamente do site da  associação(www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm).
Qualquer dificuldade na instalação, contactar Aguinaldo Pestana, diretor operacional  escola virtual, no e-mail:apestana@uol.com.br.
Outros contatos do Aguinaldo Pestana:
Skype : apestana614
Fone(Tim): (041-11-98-33-88-96

---

Contatos da Escola Virtual:

e-mail : escola@exaluibc.org.br

Facebook: escola.exaluibc@hotmail.com

Skype: exaluibc

Twitter: @escola_exaluibc

Site: www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm

Diretoria:
Diretora de Projetos: Suilan Lira
Diretora de Comunicação: Jaquelina Roling
Diretor Operacional: Aguinaldo Pestana
Supervisão: Marilza Mattos
Direção Geral: Valdenito de Souza

"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)



#9 EURECA

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

* Anel que lê livros

// Nota do colunista:

A proposta do aparelho é arrojada, vindo a se concretizar, será uma  alternativa a mais para nosso segmento.

Devemos continuar acompanhando, sempre vigilante, consciente de que, "balão de ensaio" surgem aos montes no contexto tiflológico.

//Fim da nota

Finger Reader MIT

FingerReader é um “dispositivo vestível” que ajuda as pessoas com problemas de visão a lerem textos impressos em papel, além de ajudar na tradução de textos para outros idiomas.

A tecnologia permite que o usuário “passeie” o dedo pelo texto (como se estivesse lendo em Braile) e receba feedback em áudio das palavras que estão escritas ali.
O anel inclui um recurso inteligente de identificar qual a linha que vem logo abaixo daquela que está sendo lida no momento, ajudando o usuário na hora de mudar de uma linha para outra.

Mais detalhes no vídeo em: http://vimeo.com/86912300

Fonte: http://arquiteturadeinformacao.com/acessibilidade/um-anel-que-le-livros-para-usuarios-cegos/



# 10. DV-INFO

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

Prezados,

A dica abaixo provavelmente servirá muito para estudantes em geral, e naturalmente para quem precisa lidar com valores diversos no quotidiano. Se você tiver um navegador à mão, seja num PC de mesa normal ou no dispositivo móvel, pode dispensar qualquer calculadora extra. É de se notar também a dica de criar gráficos, que talvez seja útil a estudantes cegos que precisem demonstrar de maneira mais fácil a resolução duma equação matemática para um professor que enxerga.

Bom proveito e nos vemos.

***

* Aprenda a usar o Google como uma poderosa calculadora
Com informações de Rafael Rigues, PCWorld Brasil

Quantos quilômetros há em uma milha? 60 ºF é frio ou quente? Qual a raiz quadrada de 256? O Google tem a resposta!

Muitos usam o Google diariamente para fazer pesquisas na internet. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a ferramenta de busca também é uma excelente calculadora. Mais do que isso: ela também pode ser usada para conversões, dizendo quantos litros há em um galão ou quantos reais equivalem a 20 mil ienes, e até mesmo para traçar funções matemáticas em 2D e 3D.

Calculando:
Digite qualquer expressão matemática num campo de busca do Google para ver o resultado. O site suporta de expressões básicas como 10 + 4 / 2 (o resultado é 12) até aquelas mais avançadas para as quais normalmente recorreríamos a uma calculadora científica, como seno, cosseno, tangentes, exponenciais e fatoriais. Você pode até escolher se quer fazer as contas em radianos ou graus.

Além disso você pode pedir uma conta em bom português, em vez de expressá-la em notação matemática. raiz quadrada de 1764 dá o mesmo resultado que sqr(1764), por exemplo (é 42).

E depois de fazer um cálculo, você pode usar diretamente a calculadora que aparece na página de resultados, o que evita que você tenha de digitar um novo termo de busca.

Um belo gráfico:
Está fazendo um trabalho de cálculo mas não tem uma HP-48 à mão? Digite a equação no campo de busca e a Google gera o gráfico para você. Basta adicionar a palavra chave graph antes da equação.

Experimente esta: graph sqrt(1-(abs(x)-1)^2), arccos(1-abs(x))-π para obter um coração (clique no botão - no canto superior esquerdo do gráfico para afastar a imagem). Também é possível fazer gráficos tridimensionais usando equações com duas variáveis, como x*sin(y).

Convertendo unidades:
Neste nosso mudo globalizado a necessidade de converter unidades é cada vez mais comum. Quantos gramas há numa onça? 60 ºF equivalem a quantos graus centígrados? Quantos quilômetros há numa milha? Basta digitar a pergunta no Google para obter a resposta precisa na hora, o que é muito útil para quem está viajando, por exemplo. O conversor funciona com praticamente quaisquer unidades de medida imagináveis, de distância a tempo, passando por massa e quase qualquer outra escala no caminho.

Experimente termos como 60 libras em quilos ou 60 graus Fahrenheit em Celsius. Você também pode abreviar as unidades. Por exemplo: 60 lb em kg (lb = libras) ou 60 F em C. Se uma conversão não der certo com o termo por extenso, use a abreviação. Por exemplo, 60 milhas em quilômetros não retorna um resultado direto, mas 60 mi em km funciona. Vá entender...

A quotação do dia:
O Google também permite a conversão de unidades monetárias. Digite um termo como 20000 ienes em reais para ver o valor de acordo com a quotação no momento (enquanto escrevo esse artigo, R$ 478,82). Você também pode usar o código de uma moeda (de acordo com a norma ISO 4217) em vez de seu nome. O exemplo acima seria: 20000 JPY em BRL. Para ler a referida norma, acesse https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

Muito mais possibilidades:
Todos os exemplos acima citados funcionam no Google em português (google.com.br), mas a “calculadora Google” é mais poderosa se você fizer as pesquisas no sítio norte-americano (google.com) com termos em inglês. A conversão de moedas, por exemplo, mostra um histórico do câmbio junto com o resultado. E há conversões extras, como de decimal para binário ou hexadecimal (experimente 3735928559 to hex) ou algarismos arábicos para romanos (experimente 1945 in roman). Esta página (em inglês) lista as unidades e conversões disponíveis:
https://support.google.com/websearch/answer/3284611?hl=en



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Dia Mundial do Consumidor – Conscientização JÁ!!!

Enquanto "ACESSIBILISTA" afirmo ser a acessibilidade ATITUDINAL a única chave do sucesso para termos um planeta sustentável. Inexiste sustentabilidade sem ACESSIBILIDADE.

O que essa colocação tem a ver com o Dia Internacional do Consumidor? Ora, tudo mesmo! Cumpre aos governantes exibirem, com regularidade, campanhas pelas mídias em geral, a fim de reeducar a população de como deve gerir os seus recursos. Alertar sobre endividamento, juros escorchantes e exorbitantes, como gerir os recursos pessoais e familiares são essenciais para a saúde financeira do Brasil.

Obviamente, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, já avançamos bastante. Todavia, as pesquisas mostram o quanto os brasileiros estão endividados, sem saída para regularizar suas finanças. Na vida hodierna, onde o consumo é incentivado ao extremo a moda é a ostentação. Empresários e governantes difundem a cultura do ter sobre o SER; nos impõe a educação da obsolescência/superficialidade, sob a maquiagem verde da sustentabilidade.

Registro a certeza de que é uma balela falar em sustentabilidade sem ACESSIBILIDADE. Afirmo, sem medo de errar, que das modalidades de acessibilidade é a ATITUDINAL a principal, já que trata das mudanças dos maus hábitos arraigados nos cérebros humanos desde o início da civilização.

Mudar uma cultura é processo lento, pelo que estamos atrasados na partida. Uma cidade acessível, em todos os sentidos, é para todos e não apenas para as pessoas com deficiência como, erradamente, pensa a maioria do corpo social.

É dever constitucional do Estado a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, de modo a propiciar aos concidadãos maior bem-estar e felicidade.

No dia Internacional do Consumidor é que deixo aos amigos leitores uma reflexão: A QUEM INTERESSA EDUCAR O POVO?


Carinhosamente.

Deborah Prates

OBS*** a expressão acessibilista inexiste nos dicionários de língua portuguesa. Todavia, é a única que expressa exatamente o que faço. Como é a língua viva/dinâmica e considerando que sou DIFERENTE, foi que a criei/inventei.



# 12.PERSONA

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

* Entrevista Realizada com uma Professora de Deficientes Visuais

Perfil da Professora:

Nome: Neiva Inês Schaefer Gutjaler
Formação:
  · Pedagogia da Educação Especial - UNIJUI
  · Especialização na área da Deficiência Visual – UNIJUI
  · Capacitação em Orientação e Mobilidade - MEC/SE-RS
Experiência Profissional: 6 anos de atuação em Sala de Recursos para Deficientes Visuais
Atuação: Professora na E.E.E.M. Senador Alberto Pasqualini, em Santo Augusto - RS, com 8 crianças cegas e 5 crianças com baixa visão (que variam de 5 a 18 anos).

1- Qual a maior dificuldade em alfabetizar crianças com Deficiência Visual?
A criança com perda visual severa pode apresentar ainda atraso no desenvolvimento global. Isto se deve em grande parte à dificuldade de interação, apreensão, exploração e domínio do meio físico.
Essas experiências significativas são responsáveis pela decodificação e interpretação do mundo pelas vias sensoriais remanescentes (táteis, auditivas, olfativas, gustativas). A falta dessas experiências pode prejudicar a compreensão das relações espaciais, temporais e aquisição de conceitos necessários ao processo de alfabetização.
O sucesso escolar da criança vai depender de uma série de fatores, independentemente da idade em que comece a frequentar a escola e do tipo de programa no qual esteja matriculada.

2- Qual é a diferença entre cegueira e baixa visão?
Baixa visão: é a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados ou associados tais como: baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes que interferem ou limitam o desempenho visual do indivíduo.
Cegueira: é a perda total da visão até a ausência de projeção de luz.

3- O processo de construção de aprendizagem da leitura e da escrita, em comparação às crianças sem DV, é diferente. De que forma isso é feito?
Acredito que a grande diferença que existe entre a aquisição da aprendizagem da leitura e da escrita de uma criança DV e uma vidente, está no seguinte:
antes de aprender como se escreve e como se lê, a criança vidente tem algumas ideias sobre leitura. Ela tem contato com a escrita na rua, na televisão, nos jornais e em muitos outros lugares. Vê pessoas lendo e escrevendo e pensa sobre isso. A criança vidente incorpora assistematicamente hábitos de leitura e escrita desde muito cedo. No entanto, a criança cega demora muito tempo a entrar no universo do ler escrever. O sistema Braille não faz parte do dia-a-dia, como um objeto socialmente estabelecido, porque somente os cegos se utilizam dele. A descoberta das propriedades e funções da escrita tornam-se impraticáveis para esta criança, caso não tenha acesso a essa comunicação alternativa.

4- Qual a bagagem de conhecimento, em relação à escrita, essas pessoas trazem para a escola?
Infelizmente a grande maioria das crianças cegas só tomam contato com a escrita e a leitura no período escolar. Esse impedimento, sabe-se, pode trazer prejuízos e atrasos no processo de alfabetização.

5- Que metodologia você acredita ser mais apropriada para iniciar o processo de alfabetização de cegos?
A aprendizagem das técnicas de leitura e escrita no sistema Braille, dependem do desenvolvimento simbólico, conceitual, psicomotor e emocional da criança. Essa evolução satisfatória nem sempre se dá de forma espontânea para a criança cega. Daí a necessidade de prestar especial atenção às habilidades e necessidades do aluno cego antes de decidir o momento de ensinar o ensino da simbologia.
Gostaria de mencionar, de forma bem sucinta, os fatores que interferem na aprendizagem da leitura e da escrita Braille:
- organização espaço temporal;
- interiorização do esquema corporal;
- independência funcional dos membros superiores;
- destreza manual;
- coordenação bimanual;
- independência digital;
- desenvolvimento da sensibilidade tátil;
- vocabulário adequado a idade;
- pronúncia correta (diferenciação de fonemas similares);
- compreensão verbal;
- descriminação auditiva;
- motivação ante a aprendizagem;
- nível geral de maturação.
Quanto ao método utilizado para alfabetizar dadas as particularidades do ensino do sistema Braille creio que o professor pode fazer sua opção, conforme o estilo "perceptivo do aluno". Levando em consideração os fatores mencionados anteriormente, entre outros.
O método fonético ou sintético tem por objetivo básico ensinar ao aluno o código ao qual os sons são convertidos em letras ou grafemas ou vice-versa, separando inicialmente a leitura e o significado. Decifrar o sistema Braille é uma decodificação de natureza perceptivo tátil e não garante aprendizagem conceitual e interpretação necessária ao processo de leitura.
Já o método silábico ou alfabético, as sílabas são combinadas para formar palavras. Em geral, quando se ensina por esse método, inicia-se por um treino auditivo, por meio do qual o aluno é levado a perceber que as palavras são formadas por sílabas ou por grupos consonantais. A partir daí o aluno assimila a forma gráfica da sílaba a qual atribui o devido som. Nesse método apresenta-se inicialmente a família silábica, em seguida, palavras, frases e textos.
Para ambos os métodos deve-se propor conteúdos significativos adequados à idade, visto que a leitura, como instrumento de comunicação e de informação, será mais tarde estimulante e motivadora por si mesma.
Durante o período de alfabetização, o aluno focaliza mais sua atenção na interpretação dos significados e nos aspectos formais da mensagem escrita. Por isso, durante essa primeira etapa as palavras e as frases que se apresentam têm de ser curtas e carregadas de um conteúdo emocional que suponha um reforço imediato ao esforço realizado. As mensagens devem apresentar-se com palavras que já tenham sido trabalhadas oralmente pelo aluno e com estruturas linguísticas familiares para ele.
Em relação a sequência de apresentação das letras, deve-se levar em consideração as dificuldades específicas do sistema Braille, a semelhança de símbolos, a reversibilidade, assimetria, dificuldades de percepção de cada fonema.
Alguns alunos podem mesmo não aprender a ler e escrever. Isso é possível nos casos de alunos que possuem deficiências associadas a DV. Outros podem adquirir com mais lentidão a habilidade de leitura (que será desenvolvida com a prática) e escrita.
Educar uma criança cega não é uma missão fácil. O profissional que pretende entrar neste campo de ensino, precisará saber que a criança cega ou baixa visão, é um ser que se desenvolve, que constrói, que aprende. Mas, ela apresenta necessidades específicas que reclamam um atendimento especializado e basicamente dirigido a essas especialidades. Seu crescimento efetivo dependerá exclusivamente das oportunidades que lhe forem dadas, da forma pela qual a sociedade a vê, da maneira como ela própria se aceita.
Portanto, não há uma receita pronta e infalível para educar uma criança cega. O professor tem de conhecer o aluno que tem diante de si o sobre o qual recai sua atenção a ação pedagógica. No preparo e na coerência da prática docente pode-se encontrar soluções para grandes problemas.


6- Que recursos didático-pedagógicos são utilizados neste processo?
Os recursos que são indispensáveis no processo ensino-aprendizagem do aluno cego ou de baixa visão, são os seguintes: regletes, punção, células Braille, sorobã, máquina de escrever em Braille, material impresso em Braille, gravador, bengala, bola com guizo, tronco humano desmontável, lupas, mapas em relevo,... além de outros materiais que são os mesmos utilizados com crianças videntes, só que adaptados.

7- Que materiais impressos circulam no meio em que vivem estas crianças? Que acesso elas têm a esse material?
Jornais revistas..., material em Braille, somente o que a escola fornecer.

8- Como você vê a inserção destes alunos numa sociedade dita "letrada"?
Eu acredito que entre uma criança considerada normal e uma criança cega não exista uma diferença essencial. O que as diferencia, consiste somente no caminho que desenvolve o seu desenvolvimento. Portanto, o importante não é que o cego veja as letras, o importante é que as saiba ler. O importante não é que o cego leia e escreva exatamente do mesmo modo que nós (videntes) e que aprenda isto igual a nós, o que importa é que ele saiba fazer isto.
Ler com a vista ou com os dedos, em essência é a mesma coisa! Claro que educacionalmente é distinto e requer um sistema diferenciado.

9- Qual a contribuição da linguagem Braille para pessoas cegas?
Precisamente a linguagem braille e a comunicação com os videntes se constituem o meio fundamental de compensação do cego. Deixado a sua própria sorte, encerrado no âmbito de sua própria experiência, excluído da experiência social, o cego se desenvolve como um ser totalmente peculiar profundamente distinto do homem considerado normal e sem adaptação alguma da vida e do mundo dos videntes. Supõe-se que no caso de uma comunicação exclusiva entre cegos, sem intervenção nenhuma dos videntes, poderia nascer uma categoria especial de pessoas.
A palavra vence a cegueira. Por isso, o objetivo fundamental da educação do cego não consiste em desenvolver, reforçar ao máximo os outros sentidos, não reside na compensação orgânica direta da visão ausente. Consiste em incorporar a criança cega através da linguagem, a experiências social dos videntes.

10- Sabemos que a legislação brasileira ampara os portadores de necessidades especiais para a sua inclusão em todas instâncias sociais. Entretanto, entre o real e o ideal há uma distância. Como você vê a preparação dos educadores e do mercado de trabalho para a efetivação desta inclusão?
A dificuldade de colocação profissional vem sendo enfrentada por uma parcela significativa de brasileiros, e com relação ao deficiente visual ela é agravada, pela infundada crença de que a cegueira afeta todas as funções do indivíduo e que são restritas as atividades possíveis de ser realizadas pela pessoa cega ou de visão reduzida. O receio dos problemas de interação com o grupo de trabalho, da ocorrência de acidentes e o custo de adequações e aquisição de equipamentos especiais é, certamente, outro fator de impedimento de acesso da pessoa cega ao mercado de trabalho.
Quanto aos profissionais da educação, penso ser de fundamental importância investir na  "formação", pois a educação inclusiva conduz a necessidade do professor saber respeitar e conviver com as diferenças, buscando estratégias que viabilizem seu trabalho no e para a diversidade, estando e sentindo-se preparado para adaptar-se às novas situações que poderão surgir no interior da sala de aula. Acredito também que esta formação auxiliará no sentido de ajudar a desmistificar conceitos e preconceitos que temos em relação PNEE.



# 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.
O leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.

* Anel intracorneano também para casos de astigmatismo

Brasília, 22/3/2011 - Implante de anel intracorneano para tratar astigmatismo mesmo quando não há diagnóstico de ceratocone. A solução foi apresentada na última semana, durante encontro do Centro de Estudos Oftalmológicos do HOB (Hospital Oftalmológico de Brasília), pelo oftalmologista convidado, Frederico Bicalho, de Minas Gerais, que desenvolveu o Cornealring. Trata-se de um anel intracorneano, com características físicas diferentes do que existia até agora, para alterar a córnea, e deixá-la mais plana.

Além do tratamento para o ceratocone e os astigmatismos irregulares ou altos, o implante do anel intracorneano é indicado também para casos de ectasia do Excimerlaser e de degeneração marginal pelúcida.

Mais de 30 oftalmologistas brasilienses estiveram presentes à aula ministrada por Bicalho, que integra o programa de educação continuada do Centro de Estudos do HOB, aberto a todos os oftalmologistas do Distrito Federal.

De acordo com o convidado, há um caso de ceratocone em cada 1.870 pessoas no mundo. Parece pouca ocorrência, mas para o portador da deformidade, as dificuldades encontradas comprometem a rotina. O portador de ceratocone, em muitas situações, encontra impedimentos para adaptar-se às lentes de contato, aos óculos e sua córnea, não raro, é desclassificada nos requisitos necessários para realizar a correção de grau por meio do PRK ou Lasik, as cirurgias a laser. "O implante do anel intracorneano visa evitar o transplante de córnea em adolescentes", pois é nesta fase que se evidencia, diz o médico.

Astigmatismo - O anel intracorneano ainda é uma solução recente. O médico convidado do CEO/HOB conta que a primeira cirurgia de implante de anel foi realizada em 1991 e, como todo o novo tratamento, ainda tem resultados imprevisíveis. A partir das respostas imprevisíveis é que a observação do oftalmologista mineiro levou-o a concluir que, além do ceratocone, dependendo do posicionamento do anel implantado e de ajustes no layout da peça, seria possível também tratar altos astigmatismos.

O astigmatismo é consequência de irregularidade das curvaturas da córnea ou do cristalino, que leva à formação de imagem em vários focos. Essa condição, conduz a distorções da visão com queda da nitidez, definição e visão de imagens fantasma.

Transplante - "A medida que o ceratocone evolui, é preciso intervir cirurgicamente para evitar o transplante de córnea", comenta o especialista da área no HOB, Patrick Tzelikis ao lembrar que esta deformidade manifesta-se de forma mais significativa e ntre os 15 e os 30 anos de idade.

O anel modificado pelo médico convidado do CEO/HOB é um semicírculo que,  implantado dentro da córnea, preserva sua arquitetura e interrompe a evolução do ceratocone.

Mais informações:

ATF Comunicação Empresarial
Contatos: Teresa Cristina Machado e José Jance Granjeiro
Tel.: (61) 3225 1452



#14. REENCONTRO

 (COLUNA LIVRE):


Nome: Januário Pereira do Couto

Formação: Administração de empresas pós graduação em engenharia de sistemas

Estado civil: Casado

Profissão: Técnico Judiciário

Período em que esteve no I B C.: 1982, curso de programação de computadores

Breve comentário sobre este período: Foi um tempo maravilhoso, onde eu, com 17 anos, ainda menino aprendi muitas coisas ganhando muita experiência e fazendo muitos amigos.

Residência Atual: Brasília DF

Objetivos Neste Reencontro: Manter contatos com os antigos amigos.

Contatos: (fones e/ou e-mails)
 (61) 8155-4512 -  janu.couto@uol.com.br, janu.couto@gmail.com

*Obs.: Espaço aberto para a  localização de companheiros a partir do universo do segmento dos deficientes visuais.



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

A bacia das almas

Dizem que na Europa o ato de tomar banho não se dá com tanto conforto como aqui (onde haja conforto, naturalmente) que lá, chuveiros, ou não são tão constantes ou não são tão modernos. acontece que, segundo explicação desse meu informante, as construções antigas não comportam, em geral, o encanamento necessário à instalação dos chuveiros como aqui, daí que, os que existem por lá, são como que os improvisados daqui e de lá também. sendo assim, posso dizer que quando criança era meio europeu. bacia lá em casa não era apenas algo que se podia fraturar, amassava-se também.
Além de, um ou outro, vez por outra, poder jogar água fora da bacia, mas, só literalmente! Dava-se  então que o não ver dos olhos junto com a preguiça das mãos faziam com que o que houvesse em mim de trabalho ou, numa linguagem informatizada, o que representasse entrada de dados, acontecesse via auditiva donde me permito dizer que era todo ouvidos, devesse ou não. lembro-me de uma vez que, ouvindo uma senhora, dona Maria gorda, perguntar à meu irmão se minha mãe tinha arco para emprestar a ela, gritei logo:
- Eu tenho! e fui correndo buscar para ela. 
O que conhecíamos na nossa infância como arco era um pneu de bicicleta que púnhamos pra rolar (púnhamos não, eles punham) e desenvolvíamos certa destreza correndo e controlando a dita roda. Lembro-me que enquanto corria para buscar o arco, achei meio estranho esse querer da dona Maria gorda pois, mesmo com alguma imaginação, era difícil imaginá-la rolando um pneu de bicicleta correndo atrás dele mas!... E quando cheguei para ela, me sentindo muito importante por poder emprestar a ela uma coisa, não da minha mãe mas, minha, levei quase que um safanão acompanhado de algo mais ou menos assim:
- Oia o respeito menino eu sou lá arguma criança! e fiquei completamente aparvalhado sem entender. Lembro-me que minha oferta foi acompanhada de gargalhadas das crianças maiores que riam aquela risada de quem quer se controlar para não rir e não consegue. E quando meu irmão chegou com o álcool para emprestar à dona Maria gorda, ainda ouvi dela a seguinte recomendação para meu irmão:
- Fala pra tua mãe dar jeito nesse menino, ele percisa aprendê a respeitá os mais véio! 

Mas, voltando à história do banho: certa vez um outro meu irmão chegou em casa com um peixe enorme, segundo ouvi dizer, e que, também depois de cozido, foi muito elogiado e, apesar dele ser chegado a uma mentirinha, não contou nenhuma história de pescador.
Disse mesmo que comprou e diante dos elogios me lembro bem do que ele disse:
- E olha que comprei na bacia das almas! 
Não sei bem se essa expressão ainda faz parte de um vocabulário, digamos, usável hoje em dia mas agora sei que ela queria dizer que o peixe custou muito pouco, foi bem baratinho.
Contudo, na ocasião, aquilo de ter comprado o tal peixe na bacia das almas,  ficou vagando no meu espírito de criança de uns 5 ou 6 anos, não sei bem.
E, naquele dia, quando minha mãe chegou em casa, além do cansaço de quem trabalha pesado como era o caso dela, ainda teve que aguentar toda a confusão que se formara quando minha irmã mais velha (quer dizer, apenas mais velha do que os outros mas, ainda criança também) no firme propósito de cumprir com sua obrigação de me dar banho, ante minha resistência, tentou usar a força tendo empregado, inclusive a forca, sem cedilha mesmo, no que foi impedida por um outro nosso irmão que, tomando minha defesa, deu-lhe uns sopapos. Minha mãe resolveu a questão distribuindo mais alguns, aqui e ali, (felizmente não estive entre os contemplados) mas, acho que 
até ela se esqueceu do cansaço quando me perguntando porque havia me recusado a tomar banho respondi:
"Ela queria me dar banho na bacia das almas!" o que disse choramingando e, diante do espanto dela e dos demais, expliquei que sabia que aquela era a "bacia das almas" que viera junto com o tal peixe que meu irmão havia comprado, pensava  eu, nela.
E tudo acabou numa gargalhada quase geral! Só eu continuava chorando sem entender porque se riam tanto!

(LENIRO ALVES)


#16. ETIQUETA

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

* Administrando as finanças pessoais

Chegar ao final do mês no limite do cheque especial, acumular dívidas no cartão de crédito ou gastar muito mais do que o salário permite. O descontrole na administração das finanças é um problema que, ao contrário do que se pensa, não prejudica apenas a vida pessoal. Um orçamento doméstico desequilibrado costuma ter reflexos negativos no ambiente de trabalho, gerando queda no rendimento, baixa produtividade e desmotivação nos profissionais. "É cada vez maior o número de empresas que buscam assessoria para organizar as contas pessoais de seus executivos", constata a consultora Georgina Santos, da Agilis Seleção, integrante da Rede Gestão.

Em alguns processos de seleção, o descontrole nas finanças pessoais pode, até mesmo, minar as chances de um candidato bem preparado. "A maneira com que o profissional lida com o dinheiro é observada com atenção", diz a consultora. "Como ele poderá cuidar de contas da empresa se não administra bem suas contas pessoais?"

Para Georgina, o descontrole muitas vezes tem um motivo simples: falta de planejamento. Muitas pessoas gastam o seu salário em inúmeras pequenas despesas e, ao final do mês, não têm ideia de como o dinheiro não deu. O primeiro passo, segundo ela, é fazer um orçamento, anotando todos os gastos, diariamente. Dessa forma, é possível, ao final do mês, visualizar todas as despesas e, a partir daí, reorganizar os gastos.

Algumas atitudes podem ajudar nesse processo.
(1) Evite comprar por impulso. Compras não planejadas são os principais vilões de um orçamento desequilibrado. Siga esse conselho por trinta dias e veja a diferença.
(2) Saque apenas o necessário no caixa eletrônico. Evite andar com uma grande quantia na carteira. Faça uma estimativa real dos seus gastos por semana – almoços, lanches, gorjetas - e saque.
(3) Ande com poucas folhas no talão de cheque. Isso fará você pensar duas vezes antes de usá-lo.
(4) Mantenha apenas um cartão de crédito.
(5) Prefira o cartão ao cheque pré-datado ou pagamento em espécie. O cartão registra os seus gastos e permite um controle maior das despesas. É o ideal, desde que não haja juros.

Em alguns casos mais graves, segundo a consultora, é necessário definir uma estratégia de emergência para saldar as dívidas, sair do vermelho e, então, adotar o hábito de planejar e controlar as despesas. "O ideal é que, ao final do mês, o profissional  consiga economizar entre 10% e 20% do seu salário, qualquer que seja o salário", orienta.



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)


O Cego, O Cachorro, O Mendigo

 Certo dia tomei um táxi para casa.
 Quando chegou na minha rua em frente ao  meu prédio, o motorista falou:
"Dá um tempo que vou te ajudar a descer, pois na entrada do teu edifício tem um mendigo dormindo."
 Um mendigo, dormindo em frente ao meu prédio?! Pensei. Era a primeira vez que ouvia aquilo.
 O cara desceu comigo, me direcionou para a porta do prédio, e, ratificou: " cuidado, vai mais pela esquerda, que a porra do mendigo tá deitado bem aí!"

Alcancei o portão, e,  de repente... latidos desesperados de um cão...
Pisara encima de um cachorro (para o taxista um mendigo),  que dormia tranquilo junto ao portão...


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: Roberto Paixão(paixao.rn@gmail.com)

Trago nessa minha primeira de muitas colunas para vocês, uma notícia muito boa para nosso estado, principalmente para o nosso Instituto Benjamin Constant.  Digo isso porque  tivemos no torneio regional de Goalball,  realizado em Vila Velha ES. Quatro equipes medalhistas  do Rio, onde duas delas foram do Ibc com: Feminino medalha de ouro e Masculino com a de Prata. Numa disputa muito acirrada com a equipe da Urece. Confira abaixo toda a notícia, que foi retirada do site da Confederação Brasileira de Deficientes visuais (CBDV). Confira também os regionais e GP de Judô que acontece nesse mês de abril.

1. Dois encontros entre Urece Esporte e Cultura e o Instituto Benjamin Constant decidiram os campeões do Regional Sudeste I de Goalball 2014, na manhã deste domingo (6), na Escola Governador Christiano Dias Lopes Filho, em Vila Velha/ES.. Com uma vitória pra cada lado - Urece no masculino e IBC no feminino -, as associações fizeram a festa e foram as grandes campeãs da competição.

A competição foi uma realização da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), em parceria com a UNICEP/ES.

A primeira final do dia foi na categoria feminina. Atuais campeãs do Regional, as meninas do IBC/RJ fizeram um jogo seguro, e venceram a partida contra a URECE/RJ por 12 a 2. As duas equipes estão classificadas para a Copa Caixa Loterias de Goalball 2014.

O troco da URECE/RJ veio na mesma moeda. Com os mesmos 12 a 2, o time do medalhista de prata em Londres-2012, Filippe Silvestre, venceu o CEIBC e ficou com o título.
Um presente a parte para o atleta, pode comemorar o aniversário com a medalha de ouro no peito.

Assim como na categoria feminina, as finalistas do Regional Sudeste I de Goalball 2014 no masculino, também garantiram o direito de disputar a competição nacional.

Premiação individual

Com 30 gols marcados, Jéssica Alves da URECE/RJ terminou a competição no topo da artilharia e recebeu a medalha de goleadora da competição. Na categoria masculina, Filippe Silvestre, também da URECE/RJ, marcou a mesma quantidade de gols que a colega de equipe, e terminou como o artilheiro.

Disputa do 3o lugar

Assim como na final quando houve dois clássicos estaduais, as partidas pela medalha de bronze também acontecerem entre equipes do mesmo estado, acirrando ainda mais as disputas.

No clássico mineiro, a ADEVIBEL conseguiu a diferença de dez gols com os 11 a 1 sobre a APAE/ARAXÁ, e ficou com o terceiro lugar da competição no masculino. Entre as mulheres, a disputa foi entre duas equipes do Espírito Santo e, de virada, as jovens do ILBES derrotaram a UNICEP pelo placar de 13 a 5, conquistando também o seu lugar no pódio...


2. Eventos deste mês:

Nome do evento:  Regional Nordeste de Futebol de 5
Data:  07/04 até 13/04/2014
Local: Campina Grande/PB
Modalidade: Futebol de 5 Jundiaí/SP

Nome do evento: Grand Prix INFRAERO de Judô para Cegos - 1ª Etapa        
Data: 18/04 até 20/04/2014
Local: São Paulo/SP 
Modalidade: Judô

Nome do evento: 
Data: 23/04 até 27/04/2014    
Local: Campo Grande/MS
Modalidade: Futebol de 5 

Nome do evento: Regional Sul de Goalball 
Data: 24/04 até 27/04/2014    
Local: Curitiba/PR.


3.  Agradecimentos:

Agradeço pela oportunidade de está colaborando para esse belíssimo projeto. Espero com meu pequeno e humilde trabalho contribuir com esse Jornal, onde existem pessoas muito gabaritadas para fazer esse tipo de colaboração.

Até a próxima edição do jornal Contraponto.

Roberto Paixão - Ex-alunoo do I B C e atleta



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. 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

***

2. LOCALIZAÇÃO DE REMÉDIOS

Utilidade pública.
Uma jóia que  repasso aos amigos
Basta digitar o  nome do remédio desejado no site abaixo, e você terá também os genéricos e  os similares de todas as marcas com os respectivos preços em todo o  Território Nacional. Como tudo que é bom não é divulgado, peço-lhes que  divulguem aos seus.
http://www.consultaremedios.com.br/

***

 IMAGENS SOLIDÁRIAS( EXAMES BARATOS)
Se você conhece alguém que precisa, indique!
EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAUDE

Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender a população de baixa renda. A Kodak, GE, Amil e outras empresas da área de saúde
patrocinaram este lindo projeto!
Para se ter uma idéia, os exames, que custam, na rede privada, cerca de R$ 850,00, são oferecidos por R$ 120,00.
Repassem para todos que necessitam ressonância magnética, ultra-som e mamografia e não podem pagar.
Rua São Clemente, 216 - Botafogo
Confiram o site deles:  www.imagemsolidaria.com.br

***

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*from: bebetopires@gmail.com

 Cento e uma propostas... nenhuma palavra nossa...  até quando??


 Cento e uma propostas de mudanças na Infra Estrutura do país...
 Nenhuma, absolutamente nenhuma, menção à palavra acessibilidade...
 Isso é o retrato nefasto, fiel e escandaloso, da nossa medíocre participação política no Brasil.

Queridos amigos e amigas, meus irmãos e irmãs   de luta, 

será mesmo que podemos reclamar tanto da falta do livro didático em Braille nas escolas para nossas crianças, será que devemos reclamar dos altos tributos que são cobrados criminosamente sobre o valor das nossas ajudas técnicas e tecnológicas, podemos mesmo reclamar da total
"mendicância" das nossas associações de representação, será que devemos chorar por não termos uma política de Estado que trate com seriedade a acessibilidade no Brasil... será que é justo reclamarmos sobre a total inacessibilidade e falta de padronização  dos concursos públicos, reclamarmos do criminoso exame admissional que coloca as esperanças de muitos de nós no lixo, do decreto ilegal n.7133/2010 que, criminosamente, ignora nossa Constituição e coloca a palavra "meta" na frente, ignorando totalmente a  palavra acessibilidade para nossos servidores federais com deficiência, etc etc etc?

Vocês, completamente perplexos, me questionariam:...

.."Mas, caro Bebeto, por que isso agora?"

Eu explico... leiam com atenção e aceito críticas e sugestões.

Para que vocês tenham uma ideia do que estou falando e  da nossa total falta de participação
efetiva  nos mais importantes eventos nacionais... nas mais importantes trilhas que a nação deverá seguir... e na única chance que temos para fazer efetivar nossos direitos nas bases da nação.. recentemente... para ser exato, no dia 28 do último mês de março...no Congresso Nacional, através da Comissão de Infra Estrutura do Senado Federal, aconteceu um fórum sobre o tópico.... bom.. 101 itens foram discutidos e entraram como sugestão sobre a infra estrutura brasileira... saneamento
básico, telecomunicações, _transportes_ (Percebam a importância desse último item!)... entre outros... citei esses 3 por pensar que são importantíssimos para nós, pessoas cegas...acreditem se
quiserem... não teve "uma só menção à palavra acessibilidade" no documento final (percebam.. _nem uma só menção!)... e sabem o porque disso?

Simples... nenhuma pessoa cega (Ou com qualquer  deficiência!) participou para lembrá-los que
acessibilidade pode nascer bem mais barata na infra estrutura do país, e sairá bem mais cara e problemática se for "implementada como maquiagem super faturada na obra finalizada".
   Sem contar que precisamos lembrá-los também, que a Convenção da ONU, e a nossa Constituição que carrega nossa Convenção, precisam ser cumpridas, e principalmente, na infra estrutura do país.

Como exemplo bem simples dos problemas no saneamento básico, já que nas comunicações e nos transportes todos já conhecem e são vítimas deles:...
Recentemente, um colega nosso, em Belém... pasmem senhoras e senhores...caiu dentro de um bueiro... só não morreu por milagre.... precisou de 3 pessoas para retirá-lo de dentro do tal esgoto...se pudéssemos interferir no saneamento básico e sugerir mudanças na forma de posicionar tais bueiros, e também na boa maneira para que eles sejam lacrados...acreditem, isso jamais teria acontecido.

Pensam que o acidente dele é o único?
Ledo engano... ele é apenas mais uma das milhares de  vítimas do descaso total com nossa
acessibilidade país a fora.

E de quem é também a culpa?
Nossa!
Não tivemos um só líder por lá para falar por nós, para lembrar que
existimos, que somos Seres Humanos que precisam ser respeitados.
Só tivemos o silêncio e a total ignorância dos especialistas sobre o
tópico deficiência, em especial a deficiência visual!
Leia-se "Invisibilidade"!


É dessa forma que queremos ser vistos e lembrados?
É dessa maneira que desejamos fazer acontecer?

Implorei na lista Movimento da ONCB, em outras listas também, dias antes do evento, que algum líder fosse e participasse... recebi como resposta o silêncio total.

Mesmo sem poder sair de Salvador, pois meus compromissos de trabalho estão enormes, eu pedi ajuda em algumas listas para ir ao tal evento e, na falta de outra pessoa mais capacitada, criar, pelo menos o _momento da lembrança_ nas cabeças dos especialistas... recebi como resposta um
belíssimo silêncio.

O que realmente queremos para nós, senhoras e senhores?

Por isso peço a vocês que possamos manter um representante contínuo no Congresso, para participar de todas as grandes decisões... que possa, se preciso for, criar até o constrangimento, etc etc etc...que possa, por outro lado,  consultá-los e saber das demandas... que possa ouvi-los... infelizmente não temos essa pessoa livre para fazer tal tarefa.

Por favor, não me refiro a mais "um deputado engomadinho, preso e arrolhado por
conveniências politico partidárias ou conchavos"... estou falando de pessoas livres, livres e totalmente descompromissadas com ideologias tolas, grana pública, fundações  ou instâncias protelatórias.

No dia 28 de Março passado, perdemos uma bela chance de colocar nossa cara num evento que tem o poder de mudar a vida das pessoas com deficiência, em especial das pessoas cegas, país a fora.

Essa nossa total falta de foco na macro política brasileira, e esse "foco excessivo nas pequenas políticas arrecadantes/esmolantes", creiam, tá matando os nossos direitos, e já estamos começando a perdê-los (A falta da palavra acessibilidade nesse documento final sobre infra estrutura do país, é
um belo exemplo!)... Direitos esses  que foram arduamente conquistados pelos nossos heróis do passado, contudo, que estão indo para o esgoto, tal qual o nosso colega lá da cidade de Belém
do Pará.

Por isso "temos tudo no fantasioso papel sem valor" e nada de valor na vida real.

OBS:
O "papel fantasioso e sem valor", ao qual me refiro, é mesmo as inúmeras leis que "dizem" nos dar direitos que jamais chegaram nos últimos 25 anos.

Críticas e sugestões, por favor, meus contatos estão abaixo.
Atenciosamente, Humberto Pires do Carmo.


Entrar em contato diretamente comigo:
e-mail: bebetopires@gmail.com

skype: bebeto8090
Tel Oi: (0xx71) 8702-7554
Tel TIM: (xx71) 9165-8106

hino Nacional Brasileiro cantado por Bebeto Pires.
Músico Baiano e pessoa com deficiência visual total.
Arranjos, interpretação,gravação, editoração, mixagem e finalização de Bebeto Pires.
http://www.youtube.com/watch?v=65FpAkr_7XA

Página do manifesto das pessoas com deficiência,  do dia 18 até o dia 21 de setembro 2013  em Brasília: http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N43255


Página da petição para isenção de impostos sobre produtos para pessoascom deficiência:

http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N17593


Minha pasta no Wualla com tudo sobre a campanha e muito mais:

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/

Baixar minha sugestão de música estilo Axé Baião Pop!
Gravação, composição e interpretação do Bebeto Pires.
O primeiro link é pra baixar e o segundo é pra ouvir direto.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Monte%20de%20Mentira.mp3/

http://content.wuala.com/contents/bebetopires/publica/Monte%20de%20Mentira.mp3/


Baixar minha sugestão de música da campanha estilo Sertanejo Universitário:
Gravação, composição e interpretação do Bebeto Pires.
Primeiro link baixa e o segundo você ouve diretamente.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Viver_sem_Esmola_Sertanejo.mp3/


http://.content.wuala.com/contents.bebetopires/publica/Viver_sem_Esmola_Sertanejo.mp3/


Baixar minha sugestão de música estilo Bossa Nova.
Essa gravação foi feita   especialmente para a Presidenta.
Foi devidamente entregue a ela no dia 03/12/2013 em Brasília.
Gravação, composição e interpretação do Bebeto Pires.
Primeiro link baixa e o segundo ouve direto.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Viver%20sem%20esmola%20Bossa%20nova.mp3/

http://content.wuala.com/contents/bebetopires/publica/Viver%20sem%20esmola%20Bossa%20nova.mp3/


Baixar minha música no estilo Dancing. A sugestão do estilo foi do DJ
Regi, menino de Brasília que também possui deficiência visual.
Gravação, composição e interpretação do Bebeto Pires.
O primeiro link baixa e o segundo ouve direto.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Viver_sem_Esmola_Dancing.mp3/
http://content.wuala.com/contents/bebetopires/publica/Viver_sem_Esmola_Dancing.mp3/


Música natalina com arranjo e interpretação do Bebeto Pires... fala
sobre a luta logo depois da música.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Natal_2013_Movimento_Nacional_pela_Visibilidade_dos%20DVs.mp3/
http://content.wuala.com/contents/bebetopires/publica/Natal_2013_Movimento_Nacional_pela_Visibilidade_dos%20DVs.mp3/


Baixar o vídeo do Hino Nacional Brasileiro em formato mais leve para
computadores e celulares!
Arranjo, interpretação, gravação e mixagem de Bebeto Pires.
Vídeo produzido pelo produtor Guilherme Weber.
O primeiro link baixa e o segundo assiste diretamente.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Hino%20Nacional%20das%20Pessoas%20com%20Deficiência.wmv/

http://content.wuala.com/contents/bebetopires/publica/Hino%20Nacional%20das%20Pessoas%20com%20Deficiência.wmv/


Baixar o Hino Nacional Brasileiro em formato mp3.
Arranjo, interpretação, gravação e mixagem de Bebeto Pires.
No primeiro link você baixa e no segundo você ouve direto.

http://www.wuala.com/bebetopires/publica/Hino_nacional_Brasileiro.mp3/
http://content.wuala.com/contents/bebetopires/publica/Hino_nacional_Brasileiro.mp3/

Vídeo _Cidadão Invisível_... protagonizado pela Violinista Ana Clara
Dos Santos Maciel... jovem paraense  com deficiência visual, e violinista.
http://www.youtube.com/watch?v=Ubg-jG9Dvss


- - -

* 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)


