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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:


* UM NOVO BIÊNIO A NOS DESAFIAR

A agenda cívica, anuncia: ...  Abril/2015,  eleições  na nossa entidade...

Onde andam os cidadãos? E o "civismo" qual sua consistência neste desafiador abril?!

Alistem-se companheiros e companheiras, definam em paz com sua "consciência" qual corrente seguir:

vidraças ou estilingue!

O tempo, este  implacável "senhor da razão" nos cobrará no futuro!!



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* BoletimInformativo do mês de abril da Associação dos Ex-alunos do IBC


* Em assembléia geral ordinária, ficou deliberado:

A.  eleita a comissão eleitoral para comandar as eleições da  associação biênio
2015/2017; ficando   assim constituída: Márcio de Oliveira
Lacerda(presidente), Paulo César da Silva e João sena.

B. definido o novo valor da mensalidade dos associados, passando de dez  para quinze reais.

* no dia 22/abril a comissão eleitoral anunciou   as chapas inscritas para o pleito:


I. Diretoria Executiva.

Presidente: Gilson Gonçalves Josefino;

Vice-Presidente: Maria Salete Semitela de Alvarenga;

Primeira Secretária: Aline Moraes Dias;

Segundo Secretário: Daniel da Costa Bravin;

Primeiro Tesoureiro: Carlos Dutra Guedes Júnior; e

Segundo Tesoureiro: Alexandre Oliveira de Mattos.





II. Conselho Fiscal.

Presidente:Sebastião Rodrigues de Alvarenga;

Secretária: Ivonete Euclides dos Santos;

Relatora: Maria Sulamita Vieira da Cunha; e

Suplente: Roberto Nunes da Paixão.





III. Conselho Deliberativo..

III.1. Titulares:
André Luiz Soares da Costa;

Antônio Amaral Mendes Sobrinho;
Cármen Lúcia de Souza Holanda da Rocha;
Cristina de Freitas;
Geni Pinto de Abreu;
Jansen Azevedo Lima;
Jorge Holanda da Rocha;
José Francisco Gonçalves;
José Walter de Figueiredo;
Rita Domingas de Oliveira; e
Vitor Alberto da Silva Marques.


III.2. Suplentes:
Ana Cristina Hildebrandt;

Eliseu Rodrigues de Moraes;
Everton de Souza Bezerra da Silva;
Jorge Cardoso;

Jorge Gonçalves;

José Francisco de Souza;

Leda Lúcia Spelta;

Marcos Rangel; e

Rita de Cássia Franco.



// Departamento de tecnologia:

* O projeto Nossa Pauta, q debateu durante todo mês de março na lista
dos Ex-alunos, o tema "sinalização sonora nos ônibus do RJ", apoiado pelo grupo "Advogados na
rede"(grupo formado por advogados deficientes visuais), apresentou a
comunidade listante uma primeira versão de um documento formatado a
partir das sugestões da comunidade, para reivindicarmos junto as
autoridades competentes, a implantação do Busalert(aplicativo de
sinalização sonora de ônibus compatível com a  plataforma de telemóvel) na cidade do Rio de
Janeiro.

A Associação dos Ex-alunos do IBC é   apoiada pelas entidades:   comissão de defesa  dos direitos da pessoa deficiente da O A
B/RJ, Conselho brasileiro para o bem estar dos cegos e ADVERJ(Associação
dos deficientes visuais do RJ), nesta empreitada.

* A rádio Contraponto deu início no dia 28/abril  do evento "Ciclo: o
deficientes visuais no mercado de trabalho", série de entrevistas, com
profissionais cegos das mais variadas  áreas.

A primeira entrevista foi com Fabiana Comerro, Fisioterapeuta de Torino/ Itália.


#3. O IBC  EM FOCO

 Colunista: VITOR ALBERTO DA SILVA MARQUES ( vt.asm@oi.com.br)
* Eventos pedagógicos ocorridos no IBC

Caros leitores: Desta feita o colunista os presenteará com alguns eventos pedagógicos ocorridos no IBC e que têm me trazido um certo alento, especialmente em se tratando do momento de crise em que vivemos nos últimos anos.

A primeira novidade se relaciona com a publicação infanto-juvenil (Pontinhos), existente desde 1959, sob inspiração do Professor Renato Monard da Gama Malcher, servidor do IBC durante anos, exercendo a docência de Matemática. A partir do final de 2014, esta publicação passou a reservar um espaço significativo para publicações literárias de nossos alunos, do primeiro ao nono ano. Do primeiro ao quinto, eles têm suas matérias publicadas na área infantil. do sexto ao nono ano, na área
juvenil da Revista. As professoras e professores das turmas, se encarregam de capturar os artigos que em princípio não passam por qualquer seleção, a não ser os artigos que sejam objetos de correções das professoras de Português, Márcia Gomes, Paola do segundo segmento e da professora Rafaela Lupetina no primeiro segmento.
A ideia tem repercutido favoravelmente pelos alunos e pelos professores em geral, já que virou um importante projeto de incentivo à leitura, seja em braille, seja em tipo ampliado para os alunos de baixa visão. Há que realçar ser de suma importância a valorização de nossas publicações em braille, RBC e Pontinhos, já que salvo engano elas se constituem nas únicas publicações do gênero em braille no Brasil.

Um outro projeto que está sendo tocado pelos professores de história  o nosso Projeto Memória, focando transversalmente nos 450 anos do RJ, contando para tanto com uma equipe multidisciplinar, abrangendo, além de história, Geografia, Português, Ciências, música e artes em geral..
No caso particular de Português, uma equipe de professores tem se dedicado com alguns alunos a construir coletivamente uma rádio novela.
Uma professora que tomou conhecimento de nossa rádio web, chegou a lançar a ideia de utilizar a nossa rádio Contraponto para esse e outros trabalhos, uma vez que seria uma valiosa ferramenta de incentivo junto aos alunos.
Lenta e gradualmente o IBC está construindo seu futuro, visando alcançar um patamar educacional de qualidade que os alunos precisam e merecem.

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

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Táxis deverão ter plaquetas em braile com identificação para passageiros com deficiência visual

No informe, deverá constar a placa dos veículos.
Em três meses, todos os táxis que circulam no estado deverão ter plaquetas em braile informando a placa do veículo para que os passageiros com deficiência visual possam identificá-los. A exigência consta na Lei 15.479, publicada nessa quinta-feira (16) no Diário Oficial.
As plaquetas deverão ser confeccionadas em formato padrão com 4cm x 7cm e podem ser de acetato ou outro material similar. Os informes deverão ser afixados no painel da frente ao banco do carona e na porta traseira do lado direito do veículo. Os espaços foram regulamentados para possibilitar o toque por parte dos passageiros.
Os taxistas que não cumprirem a exigência ficarão expostos a sanções administrativas.

Fonte: Diário de Pernambuco

***

* Games brasileiros integram projeto indicado ao International Digital Emmy Awards

Jogos como Quente ou Frio, foram desenvolvido em parceria com a Associação Laramara, especialmente voltado para pessoas com deficiência visual.
Será realizada nessa segunda-feira (13) em Cannes, na França, a cerimônia da 10ª edição do International Digital Emmy® Awards, que premia as melhores produções multimídia produzidas fora dos Estados Unidos.
Em 2015, o Brasil será representado na categoria Digital Program: Children & Young People (Programa Digital: Crianças e Adolescentes, em inglês) pelo projeto transmídia “Vila Sésamo - Incluir Brincando”, que concorre com programas da Alemanha, Reino Unido e Malásia. A campanha veiculada pela TV Cultura, com apoio da Metlife Foundation e do UNICEF, foi exibida entre os meses de março e setembro de 2014 e procurou conscientizar o público sobre o direito de toda criança de brincar de forma segura e inclusiva.
Entre as diversas plataformas utilizadas no projeto estão os jogos digitais Brinquedaria, Quente ou Frio e Peteleco. Desenvolvidos pelo estúdio paulista Virgo Game Studios, os jogos digitais, que estão disponíveis no site da série, têm foco em proporcionar experiências criativas, explorativas, sensoriais e inclusivas, acessíveis a crianças de diversas idades.
Ainda é possível encontrar no site recursos de acessibilidade, como os vídeos protagonizados pelos personagens da Vila Sésamo interagindo com artistas e atletas, que incluem interpretação em libras, recurso de audiodescrição e closed caption e o jogo Quente ou Frio, desenvolvido em parceria com a Associação Laramara, especialmente voltado para pessoas com deficiência visual.

Fonte: Administradores

***

* Exposição traz reproduções de obras voltadas às pessoas com deficiência

A exposição Sentir pra Ver: gêneros da pintura na Pinacoteca de São Paulo está em cartaz no Memorial da Inclusão, na Barra Funda.
Uma exposição gratuita com 14 reproduções de pinturas de artistas brasileiros para ser tocada e sentida. Destinada principalmente às pessoas com deficiência, a exposição Sentir pra Ver: gêneros da pintura na Pinacoteca de São Paulo está em cartaz no Memorial da Inclusão, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, até 26 de junho.
As obras foram reproduzidas em relevo, maquetes táteis, extratos sonoros (músicas da época em que cada obra foi produzida), jogos associativos (poemas e caça-detalhes), legendas com caracteres ampliados e em braile e audiodescrição para estimular e ampliar o conhecimento e a apreciação da arte usando todos os sentidos.
Segundo Márcio Bustamante, historiador do memorial, um dos destaques da exposição é a reprodução de uma obra de Di Cavalcanti, mas há também trabalhos de Pedro Alexandrino, Francisco Rebolo e Almeida Junior, entre outros. “Todos os quadros fazem parte do acervo permanente da Pinacoteca. Pegamos esses quadros, de vários temas, e os tornamos acessíveis às pessoas com deficiência, principalmente visual. A partir da imagem convencional do quadro, construímos, por exemplo, uma maquete em 3D, 2D ou de alto contraste”, explicou Bustamante, em entrevista à Agência Brasil.
As obras foram separadas em temas como natureza morta, retrato, cenas, marinha, paisagem urbana, rural e abstração. Para cada um desses temas foram selecionadas duas obras, reforçando a leitura comparativa entre elas. “Um tem o perfil mais de representação do real, como se fosse a tentativa de uma fotografia e, o outro, já tem liberdade estética maior”, ressaltou.
“Queremos mostrar que as pessoas com deficiência podem também usufruir de bens culturais usando os suportes com os quais elas tem condições de usar. Não nos apropriamos de uma obra de arte apenas pelo visual mas também por outros meios”, disse Bustamante.
A exposição é gratuita. Para organizar a visita de turmas com mais de dez pessoas é preciso agendar no telefone (11) 5212-3727. Mais informações podem ser obtidas por meio do site do Memorial da Inclusão.

Fonte: Correio do Estado

***

* Netflix para deficientes visuais: Demolidor ganha narração descritiva

O recurso é uma áudio descrição que descreve as cenas dos programas que estão passando para quem tem deficiência visual.
O Netflix ganhou um sistema de narração para deficientes visuais. A novidade não poderia ter uma programação melhor para estrear. O título é “Demolidor”, série da Marvel em que o protagonista é um super-herói cego. A nova função foi anunciada em um post no blog oficial para Estados Unidos e Canadá, por Tracy Wright, diretora de operações de conteúdo do serviço de streaming de vídeos.
O recurso é uma áudio descrição que descreve as cenas dos programas que estão passando para quem tem deficiência visual. Além das vozes dos personagens, o áudio fala sobre eles, detalha suas aparências, os cenários e toda a ambientação. Assim, os deficientes visuais podem ter uma melhor noção do que se passa no filme ou série.
“Com o passar do tempo, esperamos que a descrição em áudio esteja disponível nas séries originais do Netflix, assim como outros programas e filmes. Estamos trabalhando com estúdios e donos de conteúdos para aumentar a presença disso em vários dispositivos, incluindo TVs, tablets e smartphones”, disse Wright.
Por enquanto, somente a série Demolidor terá as narrações, porém a tendência, segundo a própria companhia de streaming, é que nas próximas semanas, séries famosas como House of Cards, Orange Is The New Black e Marco Polo recebam também este recurso, que está disponível apenas nos conteúdos de língua inglesa.
Para ativar a narração, é preciso selecioná-la como se fosse um idioma. Ela está na mesma lista que tem as opções de linguagem de áudio. Resta saber se esta narração terá sua disponibilização também para usuários de regiões onde o inglês não é a língua principal, como o caso do Brasil, em português.

Fonte: TechTudo



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Empresa aérea deve fornecer passe livre a advogada cadeirante
Decisão é da 11ª câmara Cível do TJ/RS.
segunda-feira, 13 de abril de 2015

A empresa Azul Linhas Aéreas deve fornecer passagem gratuita a uma advogada cadeirante. A decisão é da 11ª câmara Cível do TJ/RS.

A causídica ajuizou ação na comarca de Pelotas/RS solicitando o fornecimento pela empresa ré das passagens aéreas, sustentando que, por ser pessoa com deficiência, tem o direito de utilizar os serviços das companhias aéreas de forma gratuita. A sentença foi favorável.

A empresa aérea apelou, alegando que não há regulamentação especifica que obrigue as empresas de transporte aéreo a prestar o serviço de forma gratuita. Afirmou ainda que o artigo 1º da lei 8.899/94 afirma que o transporte gratuito é destinado a pessoas com deficiência que sejam comprovadamente carentes.

Para o desembargador Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, relator, a lei 8.899/94, ao regulamentar o sistema de transporte coletivo interestadual concedendo passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, não permite que se infira a exclusão do transporte coletivo viário interestadual. 

Querer limitar a expressão "transporte coletivo interestadual" aos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário, sem que a regulamentação possa incidir sobre os transportes aéreos é fazer tabula rasa aos preceitos esculpidos na CF, em especial aos direitos fundamentais nela relacionados. Segundo o desembargador, deve-se cumprir a lei sem impor condições ou restrições que ela não previu.

Sobre o fato de a autora ser advogada e o benefício ser concedido a pessoas comprovadamente carentes, ponderou que a autora obteve a concessão do passe livre pelo Ministério dos Transportes, órgão responsável por tais documentos. Se o órgão legalmente responsável avaliou a situação da autora e concedeu o passe livre, a presunção é da legitimidade e legalidade do procedimento, asseverou. Assim, votou por negar o apelo da companhia aérea, concedendo o passe livre à autora da ação.

Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI218812,101048-Empresa+aerea+deve+fornecer+passe+livre+a+advogada+cadeirante; acessado em: 13 de abril de 2015.

Márcio Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Como se dá a construção do conhecimento científico pela criança?

(Marilza Alberto Baptista - Professora do 4º ano do Ensino Fundamental - Colégio Ofélia)

A partir do 2º ano, as aulas de Ciências podem contribuir para que o aluno construa ferramentas que o ajudem a apurar a sua observação dos fenômenos em busca do saber experimentar.

Da experiência à conceituação

O que é trabalhar com a face cognitiva da experiência? Reconhecemos pelo menos dois significados diferentes para experiência: fazer experiências e saber experimentar . O primeiro se manifesta no plano concreto quando os alunos expressam suas representações implícitas (o
que já observaram sobre o fenômeno). O segundo se manifesta num plano abstrato, o do  procedimento experimental , no qual as representações são construídas e permitem substituir a experiência real pela experiência mental .

A passagem de um para o outro não é simples. Muitas das experiências que propomos na educação infantil estão mais próximas do fazer experiências, nas quais os alunos se mostram entusiasmados pelo prazer da ação e do ensaio sem se preocupar com a investigação. A partir do 2º ano, as aulas de Ciências podem contribuir para que o aluno construa ferramentas que o ajudem a apurar a sua observação dos fenômenos em busca do  saber experimentar.

De acordo com o pensamento do biólogo e pensador Jean Piaget, é certo que o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos a partir dos 10-11 anos , pois exige deles o pensamento formal que é necessário para antecipar hipoteticamente resultados, próprios do plano mental.

Então, deve-se concluir que precisamos esperar a progressão dos estágios de desenvolvimento intelectual para que os alunos estejam prontos para saber experimentar? Mais vale retomar o ponto de vista de Vygostski , outro pensador do campo da educação, e considerar as práticas experimentais como motivação intelectual dos alunos para lidar na sua zona de desenvolvimento proximal, na qual ultrapassa suas possibilidades conceituais de momento, na medida em que as situações de aprendizagem se apresentem na interação com o professor e com o grupo.

O pensamento formal não surge quando eles estão a dormir (aliás, nem todos os adultos têm imediatamente acesso a ele), mas, pode ser estimulado através de atividades exigentes mas acessíveis, por meio do esforço coletivo e individual. [1]

O processo da conceituação

Na busca pela compreensão do que se observou na atividade experimental, se inicia o processo de reflexão do aluno. neste momento que ele toma consciência de suas próprias ações, procura uma explicação para o fenômeno observado e estabelece relações com o que pensava anteriormente. Como já se sabe, não é fácil para o aluno abrir mão de sua hipótese inicial. Por isso, é essencial que o tempo na sala de aula seja dedicado às discussões entre os alunos.

Nessas conversas, comunicam o que observaram e desenvolvem argumentos . A princípio, podem fazê-lo apenas sob a forma de relato ou descrições de suas ações. Contudo, esta fase é importante para que estabeleçam, em pensamento, relações lógico-matemáticas e causais. 
Pensando no que fazem, estabelecem relações que, gradualmente, vão se desvinculando da sua própria ação sobre o objeto para observar as modificações físico-químicas que ocorreram com o objeto de estudo. Nessa passagem  das ações executadas pelo próprio sujeito para a relação
entre os atributos do objeto  se inicia a conceituação.

"Como as Crianças aprendem Ciências"
Porto Alegre, Instituto Piaget , 1998  P.118



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* O Dia Nacional do Braille

Desde a promulgação da Lei nº 12.266, de 21 de junho de 2010, 08 de abril, aniversário de José Alvares de Azevedo, fundador do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant, (IBC) é o dia nacional do Sistema Braille. Azevedo é o introdutor da leitura tátil no Brasil e a instituição fundada por ele sua consolidadora.

O artigo 2º da lei citada determina:

"No Dia Nacional do Sistema Braille, as entidades públicas e privadas realizarão eventos destinados a reverenciar a memória de Louis Braille, divulgando e destacando a importância do seu sistema na
educação, habilitação, reabilitação e profissionalização da pessoa cega, (...)".

Pelo que sabemos de sua biografia, Braille era uma pessoa simples, sem grandes vaidades. Não creio que se sentisse feliz se reverenciássemos sua memória com longos discursos. Certamente, seríamos-lhe muito mais reverentes se o homenageássemos com a continuidade de seu trabalho. Isto
é tudo o que um líder como ele pode esperar de seus companheiros.

Quanto a Azevedo, nenhum cego brasileiro que utilize nosso sistema de escrita pode negar sua importância para si. Já nos anos 40, quando ingressei no IBC, o Braille era conhecido e adotado em todo o país.

08 de abril de 2015 foi o quinto Dia Nacional do Braille. Entretanto, como nos quatro anteriores, não tive informação de que as entidades que se alardeiam porta-vozes de nossos anseios tenham-no lembrado. O próprio IBC, a casa de José Alvares de Azevedo, ponto de partida para nossas
realizações em nosso país, apresentado pelo Ministério da Educação como centro de referência nacional para a educação e reabilitação de "deficientes visuais", hoje dirigido por um de seus ex-alunos, não expediu sequer uma nota sobre o significado da data.

Mais piegas que consideremos as efemérides como o Dia Nacional do Braille, não podemos deixar de reconhecer que ele constitui uma oportunidade para pensarmos no sentido de nosso trabalho, avaliarmos a importância do que foi feito no passado e projetarmos o futuro. Mesmo os que, como eu, contestam o caráter tutelar e assistivo das medidas ditas de "ação afirmativa" que constituem as políticas atualmente adotadas para nós, ainda que sonhem com um futuro de independência e autonomia como - a história demonstra-o -, Braille e Azevedo sonhavam, podem negar que nem o que temos seria possível se nos tivessem recusado o direito de estudar.

As realizações de Braille e Azevedo estão embutidas na vida de todos nós.

Antena política cumprimenta todos os cegos brasileiros pela passagem de nossa data nacional. Que cada um de nós compreenda o que significa o sacrifício de companheiros que dedicaram suas vidas a nossa coletividade. Que os companheiros envolvidos com as entidades que se arvoram  responsáveis pela solução de nossos problemas compreendam que, enquanto elas não forem de todos nós, eles não passarão de meros instrumentos nas mãos de tutores que apenas servem-se deles.

Apesar do atraso, boas reflexões para todos nós!

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

*  Empreendedor visionário

//Nota do colunista:
Acima da deficiência, dos obstáculos, estarão sempre o ideal, o sonho, estes sim, quando devidamente assumidos, se convertem numa chama maior que ilumina a desafiadora caminhada.

// N. T.

Minha história - Maurício Almeida, 18 anos

"Cego de nascença, brasileiro cresce lutando por autonomia, vai estudar nos EUA, monta empresa e divide experiências pela web"

Sem nunca ter enxergado por causa de uma complicação do nascimento prematuro, adolescente brasileiro se apaixonou por computadores por influência do pai, estudou em escolas regulares e conquistou autonomia. Hoje mora nos EUA, onde tem empresa de hospedagem de sites e estuda ciências da computação na Universidade Estadual de Michigan. Ativista, também traduz audiogames e mantém um blog.

Nasci prematuro, com pouco mais de 1 kg. Meus olhos eram tão sensíveis que o ar da incubadora descolou minha retina. Graças ao meu pai, aprendi que teria de ir atrás do que eu quisesse ter.
 
Como muitos nunca lidaram com um cego, não conhecem. Quem não enxerga tem de provar que está apto para conversar de igual para igual antes de obter o que quer.
 
Minha família diz que, desde pequeno, sempre falei que queria estudar nos Estados Unidos e percebi que precisava fazer algo para que isso se tornasse realidade.
 
Tive uma professora de inglês que me deu aula desde os 3 anos e me preparou para estudar em uma escola bilíngue, onde fiz o ensino médio. Consegui um diploma que vale para os EUA.
 
Aprendi criança a ler em braille e sempre estudei em escolas regulares, como o colégio Arquidiocesano, em São Paulo. Apesar de eu ter sido o primeiro aluno cego nas escolas em que estudei, sempre procuraram a melhor forma de me ensinar.
 
Comecei a gostar de informática por causa do meu pai. Um dia ele colocou um computador na minha frente e falou 'digita'. Explicou que as gavetas eram as pastas, e as folhas eram os arquivos. Eu tinha uns 11 anos.
 
Fiquei maravilhado! Por muito tempo, tive dificuldade com captchas de texto na internet [imagens com texto embaralhado, que precisa ser digitado para dar acesso a outra página]. O cego não tem como saber o que está neles.
 
Quando tem algo que não consigo fazer porque não vejo, geralmente já sei o porquê do problema e dou um jeito.
 
Com o tempo, fui substituindo o braille por notebooks na sala de aula. Comecei a criar sites e a comprar hospedagem de empresas, como brincadeira. Em 2011, pensei por que não pegar o que não gostei em serviços de hospedagem e abrir o meu.
 
Assim comecei no Brasil minha primeira empresa de hospedagem de sites, a Webmegaspace LLC, e me tornei microempreendedor.
 
A ideia é que meu cliente se torne independente, use uma vez o suporte técnico e já saiba ensinar por aí. Já tenho dez clientes hospedados, fora as consultorias que faço.
 
O esforço deu resultado. Passei na Universidade Estadual de Michigan para o curso de ciências da computação. Eles avaliaram meu histórico escolar e outras atividades que fazia. Já ter minha empresa contou muito.
 
SONHO AMERICANO
 
Passei meu primeiro semestre sozinho no campus da universidade. Foi ótimo. Querendo ou não, os pais de alguém com deficiência fazem tudo para ajudar. Fui obrigado a aprender a me virar por minha conta própria.
 
Na universidade, todos os computadores têm leitor de tela instalado, posso sentar e usar o que eu quiser. O mais difícil foi usar a lavanderia do prédio universitário.
 
Resolvi levar minha empresa para os EUA. Agora tenho um sócio americano. Fiquei com 60%, e ele, com 40%.

Tenho um hobby, que são os audiogames [jogos de sons]. Junto com amigos, comecei a traduzir jogos estrangeiros. Pedimos autorização à empresa que produziu, traduzimos o jogo e o manual, escolhemos locutores e gravamos as vozes. Nos EUA, faço a parte de relacionamento com as produtoras dos jogos para pedir a autorização.

Muitos querem saber como estão as coisas comigo na viagem. Então, comecei a pôr minhas experiências e pensamentos num blog, o www.mauricioalmeida.com.br.

O cego chama a atenção, desperta curiosidade. Aprendi a usar essa atração para fazer amigos. Gosto de ensinar como eu faço as coisas, minhas singularidades.

//Fonte: folha de são paulo - janeiro/2013



# 9. DV-INFO

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

* Perdeu seu smartphone Android? Agora é só procurar no Google
Por: Cleverson Casarin Uliana

Prezados,

A notícia abaixo embora curta pode ser bastante útil. Como é dito no final da mesma, só funciona no Google em Inglês mas a compreensão não é difícil, pode-se usar o tradutor do próprio Google por exemplo e é fácil trocar de idioma, estando tal recurso próximo ao rodapé da página do Google.

Bom proveito.

***

Perdeu seu smartphone Android? Agora é só procurar no Google
PC World / EUA
17 de abril de 2015 - 10h57 

Agora basta digitar "Find my phone" no buscador para a ferramenta mostrar a localização do seu aparelho na tela do computador.

O Google agora permite que você encontre seu smartphone Android usando o recurso de buscas mais conhecido do mundo. Isso porque a empresa recentemente levou partes do gestor de dispositivos Android para as buscas do Google. Quando você estiver logado com a mesma conta Google no seu smartphone e no PC, tudo que precisa fazer é digitar “Find my phone” (“Encontre meu telefone”, em tradução livre) no Google e o primeiro resultado será um mapa do Google Map em tempo real com a localização do seu aparelho Android.

O novo recurso só permite que você ligue para o celular. Não é possível usar o resultado de busca no Google para apagar os dados do aparelho ou bloqueá-lo como você pode fazer com o gestor de dispositivos Android.

O impacto na sua casa:
O novo recurso pode ser útil para os usuários, mas oficialmente só funciona no computador de mesa. Caso precise usar um tablete para encontrar seu celular (ou vice-versa), é possível usar a opção Request desktop site do Chrome for Android para que o novo recurso funcione no seu aparelho móvel.

O recurso só funciona para quem usa o Google.com em inglês.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Ser Mulher e Deficiente

Lá pelas 21:00h, do dia 6/3, recebi um telefonema de um coordenador do grupo Bafafá Feminino solicitando-me que fizesse pequeno vídeo para a divulgação do nosso evento do Dia Internacional da Mulher 2015, que seria exibido numa emissora de televisão da RJ. Nossa, com muita alegria cumpri a tarefa e, no início da tarde do dia 7, as imagens foram ao ar com grande expectativa de que a sociedade comparecesse para a grande conscientização da imperatividade da igualdade de gênero.

Uma tempestade despencou na Cidade Maravilhosa na véspera do acontecimento que deixou o Bafafá em grande pânico, já que tudo aconteceria na Praia do Leme. Mulheres em polvorosa! Amanheceu o nosso domingo com o sol a nos acordar; inacreditável! Maravilha!

Verdadeira confusão organizada, com 30 tendas sendo montadas ao mesmo tempo. Muitos serviços de utilidade pública foram disponibilizados para a coletividade, sendo a nossa tenda representante da OAB-Mulher RJ, sob a direção da presidenta Rosa Fonseca, com a chancela do nosso querido presidente da Seccional RJ - Dr. Felipe Santa Cruz - na qual, com grande honra, minha filha e eu estamos incluídas. Nosso banner veio com os dizeres: OAB-Mulher RJ e Acessibilidade Atitudinal, você sabe o que é? Às 10:00h foi dada a largada com a abertura oficial do desafiador evento.

Mais uma oportunidade de consciencialização do corpo social para que, dentre um leque de motivos, compreendesse que: ser mulher, cega, cinquentona, profissional liberal excluída do mercado de trabalho por motivo de gênero, deficiência e idade é dose para leão. Preconceito de todo lado!

Vivo vencendo o medo, pulando ondas, engolindo água, sapos... meu estômago já transformou-se num gigantesco brejo... coaxando...

Informei ao visitante que: a) mulheres com deficiência têm muito mais dificuldades, de acordo com pesquisa do IBGE, em arrumar emprego, até mesmo em relação aos homens com deficiência; b) os empresários entendem como severas as deficiências representadas pelos humanos em cadeira de rodas ou cegueira em ambos os olhos; c) as mulheres cadeirantes e cegas são as mais excluídas do mercado de trabalho, seguida das que possuem deficiência intelectual; d) a mulher sem deficiência está conseguindo, lentamente, a sua inserção no mercado de trabalho, já as mulheres com deficiência estão engatinhando nessa inclusão, sendo que as cegas ainda estão em fase de gestação; e) ser mulher e deficiente é um inenarrável desafio; f) as mulheres com deficiência são muito mais vulneráveis a estupros; g) as pessoas com deficiência não têm seus direitos humanos respeitados no Brasil, apesar de terem a melhor legislação do planeta; h) quase 50% das pessoas com deficiência no Brasil recebe apenas um salário-mínimo por falta de oportunidades; i) impossível é generalizar que todas as mulheres e pessoas com deficiência são despreparadas ou incapacitadas para o trabalho em geral como alegam os empresários, capitalistas selvagens; j) 95% dos brasileiros nunca ouviram falar da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova Iorque ...

Fiz um corpo-a-corpo severo afirmando que o gigantesco desafio para o empresariado vencer seria o relativo ao terrível preconceito e, é claro, a seguida discriminação.

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

Sempre é cabível repetir que: a solidariedade é o sentimento que nos faz humanos.

As diversidades existem na natureza como são e não como o corpo social gostaria que fossem. Logo, sugeri aos humanos que ponderassem sobre o pensamento: incluir é processo de construção de sociedade igual para todos.

Dias após o evento fui procurada por estudantes de Comunicação da PUC Rio - Felipe e Amanda - para participar de uma matéria sobre feminicídio, ocasião em que, mais uma vez, agradeci a chance de mostrar aos profissionais do futuro a nossa luta por iguais oportunidades. Entendo como inenarrável incumbência dar subsídios aos iniciantes, a fim de que possam refletir e rever as "verdades" que lhes foram impostas pelos pais, professores, governantes e sociedade ao longo de suas existências. Nutro a esperança de que com novas perspectivas possam investigar e reciclar seus tenros conceitos e preconceitos de maneira que compreendam que deficiente é o nosso Brasil e não as pessoas com deficiência.

Incansavelmente, apresentei-lhes a Convenção de Nova Iorque aduzindo que "a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas".

A ruína da sociedade é a cegueira opcional, voluntária... a visão vai além do que os nossos olhos podem ver...

Então, de frente para a câmera, ratifiquei que o feminicídio - ápice da violência contra as mulheres, tão-só por serem mulheres - a partir de 9/3/2015, com a sanção da presidenta Dilma, foi considerado crime hediondo no Brasil. Assim o Código Penal incluiu o assassinato de mulher, por razões de gênero, entre os tipos de homicídio qualificado com pena de 12 a 30 anos.

Se o crime envolver violência doméstica e familiar, ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher, a punição aumenta a pena em um terço se a desumanidade acontecer, por ilustração: durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou adulta acima de 60 anos ou ainda  pessoa com deficiência.

Complementei o novo comando com a letra "q" do Preâmbulo da Convenção de Nova Iorque: "Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração," (...) Ponderei aos jovens que talvez os parlamentares e a própria presidenta nem tivessem conhecimento desse Tratado Internacional da ONU, do qual é o Brasil Estado Parte, com relevância de Emenda Constitucional, assim como o Poder Judiciário não o tem. Senti que ambos ficaram chocados com a minha exposição. Mas não há outra maneira de ensinar, educar, conscientizar, senão com a autoridade da realidade hodierna.

Os promissores repórteres perguntaram-me, ainda, se o novo comando seria bem cumprido, já que as leis no Brasil não pegam. Ilustrei a resposta com um raciocínio do historiador francês Jules Michelet para o não cumprimento das leis: "Um sistema de legislação é sempre impotente se, paralelamente, não se criar um sistema de educação."

Mais uma vez citei a nossa Convenção em seu Artigo 8 - conscientização - explicando-lhes sobre o que vem a ser a mágica ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Enfatizei que, por compor o texto constitucional, a Convenção aplica-se a toda gente brasileira e não apenas a gente deficiente, como aludem muitos humanos ignorantes.

Os gestores, acima de tudo, hão que obedecer e cumprir a Carta Cidadã, na qual a nossa Convenção está incluída por ter status de Emenda Constitucional, promovendo campanhas nas quais os humanos conheçam a realidade do outro, podendo, assim, refletir sobre o preconceito e, de modo prático, mudar os seus maus hábitos e comportamentos. Essas são as ferramentas que, não tenho dúvida, farão com que as ações transformadoras para um Brasil mais igualitário aconteçam. É esse conjunto de atitudes que constituem a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL em um contexto lúdico ativo.

Na montagem da câmera, nos preparativos da matéria, perguntei à estudante Amanda - que responsabilizara-se pelas imagens - se era feminista. Meia titubeante interagiu dizendo: - Mais ou menos! Lindo que, ao desmontar o equipamento Amanda, investigando melhor a carga de preconceito que nutria sobre o verbete, reconsiderou a sua verdade dizendo: - Depois da entrevista posso dizer que SOU FEMINISTA!

É que na minha exposição fiz alusão a um texto da futura historiadora Alice Mabel Prates, minha solidária filhota, que escreveu: "Feminista: no fundo todas somos, só não sabemos! A palavra "feminismo" soa forte e é carregada com um estereótipo negativo, proveniente de velhos preconceitos. (...) Feminismo prega somente a igualdade de gênero. Basicamente se você concorda que as mulheres devem ter os mesmos direitos dos homens, poder votar e ser votadas, ganhar a mesma quantia que um homem exercendo uma mesma função e que as mulheres não devem sofrer nenhum tipo de agressão no lar: parabéns, você é feminista!"

Viva a minha filhota que com seu sofrimento e amadurecimento precoce pós cegueira teve essa sua crônica fixada na transparência da nossa tenda. Muitos visitantes tiraram foto e se emocionaram ao ler suas inteligentes, firmes e delicadas palavras sobre tema tão incompreendido em 2015, até mesmo pelas mulheres. Não tenho dúvidas de que Alice Mabel Prates praticou inenarrável exercício de acessibilidade atitudinal, atualizando tantas ultrapassadas "verdades"; até a da futura cineasta Amanda!

Tento confortar-me, já que não existem tempestades ou vendavais que durem para sempre, assim como os dias de sol e as brisas também não são permanentes.

Um militante jamais se desespera, ao contrário; alimenta-se de seus sonhos. Sonho ser possível fazer um mundo melhor, por isso, creio nele para seguir em frente. Viver é um eterno desafio; é andar no fio da navalha sem se cortar...

Mudanças culturais demandam tempo e perseverança, requisitos eternamente presentes na vida de um militante; que venha resplandecer, reverberar a solidariedade!

Para encerrar estas ponderações, sirvo-me de uma reflexão do ventríloquo  Johnny Welch: "Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se".



# 11.PERSONA

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

* Entrevista:  professora Luzia Andréa de Barros Gonçalves

1. como se deu sua vinda para estudar no IBC e o que significou sua permanência numa escola especializada?

Minha vinda para o IBC, aconteceu através de contato com um Médico que trabalhava nesta casa. "Dr. Morisô". Eu havia completado 8 anos e assim que soubemos da existência da escola, minha matrícula foi efetuada. Haja vista que, em virtude de eu não  estar mais conseguindo acompanhar as outras crianças da escola onde fiz o jardim de infância, minha família foi informada de que eu não mais poderia continuar lá.
Então, através desse contato com o Dr. Morisô, no dia 9 de fevereiro de 1979, começou para mim, uma grande e significativa trajetória de minha vida. A cada dia, um novo capítulo, em cada momento, uma nova surpresa.

A permanência nesta instituição, foi a base de tudo. Foi o alicerce maior, que me proporcionou uma sólida e eficaz construção de grande parte do que sou hoje.

2. Nos conte um pouco sobre sua saída do Rj, para trabalhar em Macaé.  Como foi sua adaptação numa nova cidade e como  era o trabalho que desempenhava??

A vida, muitas vezes, nos impõe decisões que nem sempre parece ser o que almejamos. Na época, com dois filhos pequenos, pensei que não suportaria. Contudo, a vontade de estar em sala de aula e até mesmo as dificuldades financeiras, eram o que revigoravam as minhas forças nos momentos de inseguranças e de saudades dos pequenos.
Para mim, o novo e desconhecido, é sempre um mistério. Mas, protegida por Deus e amparada pelo vasto conhecimento que recebi do IBC, acreditei e segui em frente.

A partir daquele momento, pela oportunidade que me foi dada, comecei a descobrir talentos que nem eu mesma sabia que tinha. Pois, recebi como presente, logo que cheguei em Macaé, uma sala de aula com crianças de 2 a 6 anos de idade. Sendo que minha formação era dar aulas para as turmas do primeiro ao quinto ano. Tive medo, confesso, que fiquei assustada e quase pensei em desistir. Mas, pedi forças aos céus, orientações aos colegas com mais experiência e consegui vencer essa batalha. Foi uma das minhas melhores experiências como professora. Ver o desenvolvimento
daquelas crianças, perceber, que o fruto do meu trabalho estava tendo retorno, foi o bálsamo que me fez não desistir.

3. Considerando que seu trabalho inicialmente era um contrato, fale sobre seus estudos para realizar o concurso, se encontrou dificuldades para conseguir material adaptado e para fazer as provas.

Naquela ocasião, a escola estava com carência de professores. Por conta disso, eu tive que assumir duas turmas, o primeiro ano pela manhã e a educação infantil à tarde. Ainda tinham também as tarefas da casa, éramos em 7 mulheres e 3 homens, e cada um contribuía de alguma maneira. 
Por tanto, o meu primeiro concurso foi para mim, outra grande batalha.
Pois, só tinha tempo para estudar nos fins de semana e muitas vezes, pelas madrugadas a fora. Tive pouco material em braille, mas, contei com a ajuda de um grande amigo que lia para mim sempre que nos sobrava um tempinho. Inclusive nessas madrugadas. Foram 5 horas de prova, consegui
uma ledora que lia com clareza e o resultado foi gratificante, fiquei em terceiro lugar nas vagas para deficientes, que naquele concurso, éramos em 38. E assim venci mais essa!
E 6 anos depois, já com mais experiência, com um novo lar abençoado em Macaé, com meus filhos e com um companheiro que em muito me ajudou, prestei outro concurso. Confesso, que  dessa vez, meu tempo foi ainda bem menor, para que eu pudesse me dedicar. Mas, novamente consegui. Fiquei em sexto lugar de um total de 27 deficientes.

4. Fale sobre sua experiência com os alunos e nos diga se existe algum acontecimento marcante.

Cada professor que me dava aula no IBC, deixava na mala da minha consciência, um pouquinho de bagagem. O curso no Colégio Júlia Kubitschek, sem dúvida, também me proporcionou um grande preparo.
Contudo, ainda afirmo que a fórmula mágica que melhor me auxiliou, foi a convivência com os ilustres professores do IBC. Posso dizer, que toda essa prática que aprendi, foi na época em que eu estudava. O compromisso, carinho e dedicação que eles tinham, foram fundamentais para o meu
aprendizado e enriquecimento. Foi o que me sustentou para que eu não desistisse. Pois, a teoria, a gente encontra prontinha nos livros, mais a prática, é questão de vontade, dedicação e paciência.

Um dos acontecimentos mais marcantes do tempo em que trabalhei em Macaé, foi quando inseri 3 alunos no colégio regular e hoje, os 3 já são concursados na cidade. Foi gratificante demais para mim, ver que o meu trabalho teve êxito e não foi em vão. Outro fato que me marcou muito, foi o momento em que eu ia preparar uma outra turma para ser inserida na escola regular, quando fui informada, que a tal inclusão havia chegado e que seria o fim da nossa escola. Durante alguns meses, tentamos reverter essa decisão, mas, a partir daquele momento, percebi que meu sonho
chegara ao fim.

5. Conte  um pouco sobre suas experiências como dona de casa e mãe. OU  seja: Encontrou dificuldades para cuidar dos  seus filhos, e, qual fase foi mais difícil?

Criada pela minha avó durante muito tempo, desde os 4 anos, comecei a ter acesso a tudo que se relacionava a uma casa. Posso aqui afirmar, que com ela aprendi de tudo um pouco.  Com isso, posso dizer, que dentro das nossas limitações, até que me saí bem como mãe e dona de casa. Minha avó, sempre que ia me ensinar algo, me transmitia muita confiança e o tempo todo fazia questão de dizer, que eu era capaz.
E isso, me fazia arriscar e aceitar a cada desafio.

O nascimento de meu primeiro filho, foi para comprovar as palavras sábias de minha avó. Pois, eu fazia questão de cuidar dele e só recorrer a alguém, quando fosse realmente necessário. Com certeza, como todas as mães, sendo elas cegas ou não, tive momentos de insegurança e dificuldade. Mas, com humildade e sem orgulho, buscava auxílio de quem tinha mais experiência. Não foi com um passe de mágica que consegui, mais posso afirmar, que quando minha segunda filha nasceu, tudo se tornou bem mais fácil para mim. Termino essa questão dizendo, que passei com louvor por várias fases da minha etapa de mãe. Porém, a que estou achando mais difícil, por incrível que possa parecer, é essa fase da saída da  adolescência para a fase adulta. Costumo brincar dizendo, que cuido de 10 bebês mais não dou conta de um só adolescente!

6. Em relação aos seus filhos, fale um pouco sobre o relacionamento de vocês, considerando o fato deles enxergarem e os pais não.

Sabemos, que não existe receita pronta para se criar um filho. Muito menos, receitas para mães cegas. No entanto, podemos criar diversas maneiras de se fazer isso sem nos causar tantos  transtornos.

No meu caso, decidi que eles teriam que se adaptar aos meus costumes e necessidades. Desde o berço, comecei a ensiná-los as melhores formas de interagir conosco. Sempre respeitando os limites deles, é claro. E isso foi se seguindo mais ou menos assim. Pois, eu nunca os obriguei a fazer
algo para mim, pelo fato de ser eu uma cega. Sempre disse a eles, que estavam me ajudando como qualquer criança ajuda seus pais. Detestava ouvir, quando entrava com eles nos ônibus, e alguém dizia: "Vai filhinho, leva sua mamãe direitinho".

Procurei educá-los, seguindo os parâmetros normais para uma educação sólida, íntegra e acima de tudo, o respeito para com os outros. Não foi uma história em quadrinhos, muito menos um conto de fadas. Pois, é fundamental que passemos pelas dificuldades, para que possamos aprimorar os nossos valores e conhecimentos.
Por isso, hoje posso dizer, que foi mais uma batalha vencida. Meus filhos são educados, estudam sem me dar trabalho, seguem a uma religião e o meu relacionamento com eles, tem sido tranquilo e dentro dos padrões normais dos jovens de hoje.

7. A  deficiência visual lhe impediu ou atrapalhou  na realização de algum objetivo?

A cada novo amanhecer, somos agraciados com novas oportunidades de enriquecer os nossos conhecimentos e aprendizados. Não sou uma pessoa de muitos sonhos. Desejo sim, acompanhar a evolução e as novas descobertas, que nos proporcionam mais segurança e melhor bem-estar.

Sou mãe, tenho dois concursos, e posso dizer, que por alguns infortúnios e escolhas que tive que fazer, o único objetivo que ainda tenho, é o de fazer uma faculdade de letras, que é a minha paixão.

8. Quais são seus projetos para o futuro?

Digamos que essa questão, foi praticamente respondida na pergunta anterior. Pois, almejo ingressar em uma faculdade de letras e quem sabe, poder fazer o que mais gosto, que é dar aulas. Amo a sala de aula! E acredito que ainda conseguirei realizar esse meu grande sonho.

9. Gostaríamos de  saber  o que você  pensa sobre a  inclusão de alunos cegos em escolas regulares e  sobre o fechamento das escolas especializadas.

Sinceramente, não me julgo suficientemente capaz, para esboçar de fato, minha opinião do assunto em questão. Apenas direi, o que realmente sinto e o que vivenciei quando os meus alunos foram simplesmente jogados em salas de aula com 35 alunos, os ditos normais. é muito fácil,
buscar no dicionário uma palavra tão bonita e expressiva, e achar que num passe de mágica, essa palavra vai fazer milagres. Difícil, é saber compreender de fato, o seu real significado e sentido. 

Passei 10 anos da minha vida, em uma escola especializada, e afirmo sem dúvida, que os primeiros anos de uma criança deficiente, deveria se dar nessas escolas.
Não sou contra a inserção de alunos nas escolas regulares, desde que esses, já tenham maturidade suficiente para seguirem em busca dos seus ideais. Eu sou testemunha, da grande evasão que houve quando a nossa escola em Macaé foi extinta. Sei de crianças, que hoje estão dentro de casa, somente se balançando, ouvindo música e servindo de apoio, com o benefício do governo para seus pais.

Sei, que cada caso é um caso e que em toda regra, há exceção. Mas, é lamentável, ver essas crianças de 6 anos de idade, serem despejadas em salas lotadas e sem o mínimo de recurso possível, para que elas possam adquirir a base principal para enfrentar com mais estrutura e dignidade,
os caminhos que ainda hão de percorrer.

10. Deixe uma mensagem para os leitores do Contraponto.

Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de poder participar desta coluna.

Venci barreiras que julgava impossível. Nos caminhos por onde passei, enfrentei tempestades em dias ensolarados. Conheci os espinhos, naqueles dias em que as rosas exalavam seu melhor perfume. Sorri, chorei, mas, a vontade de vencer nunca me fez desistir de lutar.

Por isso, gostaria de dizer a todos, que sonhar sim, desistir nunca. Pois, o sonho é a real esperança que temos, que com determinação, força de vontade e humildade, sempre chegaremos no caminho desejado. A estrada pode parecer longa, porém, ninguém poderá passar por ela em
nosso lugar.

Para encerrar, deixo aqui uma frase que gosto muito:
"Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim".
Francisco Cândido Xavier



# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

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

* De labirintite a esclerose. Tremor ocular é sintomático e deve ser investigado

 - Chama-se nistagmo o tremor ocular involuntário, rítmico, oscilatório e repetitivo que tem a importante missão de chamar a atenção de seus portadores para problemas oftalmológicos e neurológicos.
 
"O nistagmo é um movimento involuntário dos olhos, geralmente de um lado para outro, o que dificulta drasticamente a formação das imagens e leva a uma baixa visual intensa", explica o oftalmologista Mario Jampaulo, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). Ele sinaliza que esses movimentos também podem ser verticais ou circulares e surgir isoladamente ou associados a doenças como esclerose múltipla, catarata e labirintite.
 
Estima-se que este tremor ocular afete uma a cada mil pessoas. Em geral, o nistagmo provoca incapacidade de fixar imagens e uma significativa baixa visual, especialmente para a visão à distância. Esta disfunção pode ser congênita ou adquirida.
 
Causas - Mário Jampaulo lembra que o nistagmo congênito difere do iniciado na fase adulta. Na infância, o tremor pode ter causas relacionadas a um defeito do olho ou na relação de comunicação entre o olho e o cérebro. O nistagmo pode ser associado também à catarata, doenças na retina, albinismo e é percebido com frequência em pacientes com síndrome de Down. Alguns tipos de nistagmo podem ser hereditários, quando passados de pai pra filho, esclarece. 
 
"O nistagmo adquirido pode ser um sintoma de esclerose múltipla, também pode estar associado à lesão neurológica aguda, trauma ocular intenso, labirintites, desordens na mácula (região central da retina responsável pela formação da imagem) entre outras doenças", completa.
 
Tratamento - O oftalmologista do HOB salienta que o nistagmo não tem cura, mesmo quando a doença que o causa é tratada. No entanto, existem artifícios para minimizar a frequência desses tremores e melhorar a qualidade de vida dos portadores dessa desordem, principalmente nas crianças. "Na infância há mais facilidade de adaptação do que na fase adulta. Portanto, é importante um apoio educacional para ajudar no processo de focalização de imagens e promover um bom condicionamento visual. Nesses casos é imprescindível que a criança tenha disponível os recursos existentes para portadores de visão subnormal desde o material didático, computadores com letras aumentadas, lupas e ampliadores", orienta Jampaulo.
 
Entre os recursos disponíveis para o tratamento do nistagmo estão a ortóptica (oclusão alternada), uso de óculos com prismas para corrigir o mau posicionamento da cabeça e mudança dos óculos por lentes de contato. Há ainda o tratamento a base de medicamentos que inibem os tremores e procedimento cirúrgico sobre os músculos dos olhos em busca de melhoria da acuidade visual. Atualmente, existem estudos que avaliama influência da toxina botulínica nesses músculos com a intenção de diminuir o ritmo dos tremores, comenta o oftalmologista.

//Fonte:  HOB(hospital oftalmologico de Brasília)



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)


Nome: Márcio Luiz
Formação: Superior, cursando.
Estado civil: casado.
Profissão: músico, massoterapeuta.

Período em que esteve no I B C.: De 77 a 89; nessa época, se aceitava a gente bem pequeno.

Breve comentário sobre este período: Maravilhoso, professores capazes, estrutura espacial ótima, moças bonitas, comida boa, só falta de maturidade minha, mas se aprendeu muita coisa lá.

Residência Atual: Rio de Janeiro

Contatos: (fones e/ou e-mails)
marciolmt@oi.com.br ou @hotmail.com
esse último, é o msn.



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* A Escolha

Por: Manuel Flecha

havia em uma pequena cidade um jovem casal que parecia se amar muito mas, na vida desse casal existia um grande problema, se é que posso dizer que é um grande problema. 
A menina era muito religiosa, com rígidos princípios. ela só o aceitava se houvesse casamento e por enquanto isso era impossível, pois ele ainda era casado no papel. Com isso, o drama tem início. 
Sem saber o que fazer, o triste jovem começou em uma maneira para chegar até a presença do grande Deus mas, como isso seria possível? os dias se passavam. e a vontade do jovem em falar com Deus era cada vez maior. Foi pensando em encontrar um caminho, que ele tomou uma decisão, se suicidar. dizia ele: "me matando certamente Deus teria pena de mim e me ouviria no céu mas, como farei para voltar?" sua mente ficou totalmente descontrolada, e ele se matou. 
Vendo o acontecido, o nosso bom Deus ficou com pena dele, e deu ordens para conduzi-lo até ele. Os anjos o trouxeram e com bastante delicadeza foi acordado. Quando se viu diante daquela imensa luz nada disse. começou a chorar. O bom Deus fala: "Amado, por que tirou sua vida? por que não foi mais paciente em esperar o tempo para que as coisas se resolvessem?
Nunca lhe disseram que tudo na vida tem sua hora determinada? nada se passa sem que eu saiba. Você  não soube confiar em mim, e cometeu esse erro irreparável, e agora? o que espera que eu faça?" O infeliz rapaz nada disse. Deus então fala: "Olhe para baixo. o que você  está vendo? Sua amada chora em desespero por você. Agora olhe mais para frente. Vocês seriam bastante felizes, e viveriam esse amor por muitos e muitos anos mas, você  estragou tudo. Infelizmente só me resta cumprir a lei. Você terá de pagar pelo seu pecado. A lei é bem clara: não matarás, mas você  matou seu corpo". dizendo essas palavras Deus mandou levá-lo para seu castigo.

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



#15. IMAGEM PESSOAL 

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

* A imagem pessoal e sua leitura.
Falar de imagem pessoal é muito mais do que falar em vestir bem. E o que vem a ser vestir bem? Para muitas pessoas se traduz em roupas caras ou que estejam na moda. Transformando essa ação em algo fútil sem valor. O bem vestir transcende o simples fato da compra e do uso, atinge o interior de cada um. 
Então, vamos juntos compreender o que é vestir bem. É uma ação que vai além da etiqueta que se usa e do preço que se paga. Ter bons recursos financeiros não é sinônimo de uma boa aparência visual. Há boas apresentações com baixo investimento.
Digo o mesmo sobre a moda. Vestir peças da moda também não significa estar bem vestido, muitas vezes observamos o uso indevido de uma peça simplesmente por "estar" na moda. Moda significa modos ou costumes de um tempo, região ou grupo de pessoas. Isso quer dizer que ela passa, sendo passageira, muitas vezes, não transmite uma identidade, a personalidade de quem veste e sim de quem faz.  
Aí você pode me questionar: Se vestir bem não é uma roupa cara ou o que está na moda, o que é então?
Vestir bem é se encontrar. É transmitir VOCÊ em qualquer tempo ou lugar, da ocasião mais simples a mais requintada. Pode-se dizer que vestir é reduzir palavras, simplificar relações e traduzir o que está "entre linhas". 
Para se vestir é preciso ter em mente suas referências e o que realmente combina com o seu perfil. Porque esse cenário passageiro tem apenas que contribuir na construção da sua imagem. Colaborando a uma boa leitura visual. 
Parece bobagem, mas através do vestir pode-se identificar os gostos, desejos, personalidade. Se é uma pessoa alegre, nervosa, criativa, dinâmica, triste, séria etc. Assim compreende-se que vestir vai além de cobrir o corpo com tecidos é comunicar-se. 
Sei que, para muitos, não faz parte do cotidiano essas preocupações, mas para o mundo sim. Sendo assim quero te trazer essa novidade, porque esta leitura você é capaz fazer pelo toque. 
Te faço uma proposta: Se conheça melhor, invista em você. Hoje, há muitos cursos e profissionais capacitados, na área de consultoria de imagem e coaching, a te orientar nesse processo de descobertas e definições, se tiver dificuldades. Com o profissional você terá o reforço da sua personalidade, lhe garantindo mais confiança nas relações, nas entrevistas de emprego, nas apresentações em público, na sua própria família. Enfim, você se amará mais e assim conquistará muito mais, alçará voos muito mais altos. 
Como nosso assunto aqui será desenvolvido nessa abordagem Envie e-mails com duvidas ou curiosidades sobre como construir sua imagem. Desejo através dessa coluna, assessorar na sua construção pessoal. 
Sucesso!

Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
contato@taniaaraujo.com.br
WhatsApp: (31) 9678-1865
Instagram: @taniaaraujo.coach
i http://www.dicionariodoaurelio.com/moda



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* A Dentadura
 --
Um  dos nossos, era apaixonado por uma colega nossa; paixão violenta, coisa seria, rabicho doentio; 
a dita cuja (uma coroa bem situada na vida, e metida a gênio), não dava a minima ao amante obstinado.
O cara, fazia tudo pra estar perto de sua deusa, e, esta "bronha afetiva", já durava anos.
Um dia, estávamos numa reunião na casa da "amada não amante", e o pretendente, dava tudo de si, tentando impressionar a mulher dos seus sonhos, enquanto ela, como sempre... simplesmente o ignorava.
Em dado momento, alguma coisa caiu no chão, e, o amante (diga-se de passagem um tremendo desajeitado), tentou ser engraçado, e comentou:
 -"epa, caiu uma dentadura!!!".
Muito puta dentro da calcinha, a dona da casa retrucou:
-"... você é um grosso, só uma mulher cega-surda, pode querer ti namorar!!!"
 ...aquele silencio pesado... e,  depois,  o amante não amado , tentando consertar:
 -"... desculpa fulana, pensei que você ainda estava no banheiro..."...

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

Acompanhe nessa coluna, duas notícias do nosso para desporto, 
a primeira sobre a seleção  de Judô, que irá nos representar no mundial em Seul, na Coreia do Sul, e reunirá as principais forças da modalidade.
A segunda, sobre tudo que rolou no  regional sul de golbol!

1. A Seleção Brasileira de Judô para Cegos tem pela frente um dos maiores desafios do atual ciclo paralímpico: o V Jogos Mundiais da IBSA 2015. A competição será realizada de 6 a 18 de maio, em
Seul, na Coreia do Sul, e reunirá as principais forças da modalidade.

A comissão técnica do selecionado brasileiro divulgou na segunda-feira (6), os nomes dos atletas que irão representar o país nesta importante competição. Entre os judocas que compõem a seleção,
dois dos quatro medalhistas na última edição do evento, em 2011, estão confirmados: Lúcia Araújo e Antônio Tenório, que levaram a prata e o bronze, respectivamente. Naquela ocasião, além dos dois, Daniele Silva faturou o ouro, e Giovana Pilla ficou com o bronze. O Brasil terminou em
quinto no quadro geral de medalhas.

O Brasil encerra a preparação para a disputa do campeonato com a IV Fase de Treinamento, programada para 23 a 30 de abril, no Centro de Referência do Judô Paralímpico, em São Paulo. Além da competição na Coreia do Sul, o Brasil se prepara também para os Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, em agosto.

2.  Confira a lista dos convocados para os Jogos Mundiais da IBSA.

Atletas
Abner Nascimento de Oliveira - ADEVIRN/RN
Alana Martins Maldonado - AMEI/SP
Antônio Tenório da Silva - CESEC/SP
Arthur Cavalcante da Silva - ADEVIRN/RN
Deanne Silva de Almeida - ADEVIBEL/MG
Halyson de Oliveira Boto - CESEC/SP
Harlley Damião Pereira de Arruda - CESEC/SP
Karla Ferreira Cardoso - CEIBC/RJ
Lucia da Silva Teixeira Araújo - CESEC/SP
Luiza Guterres Oliano - ACERGS/RS
Mayco de Souza Rodrigues - ADVEG/GO
Michelle Aparecida Ferreira - ISMAC/MS
Rayfran Mesquita Pontes - CESEC/SP
Victória Santos de Almeida e Silva - CAIRA/MS
Wilians Silva de Araújo - CEIBC/RJ

Comissão técnica
Alexandre de Almeida Garcia - Técnico
Cid Tadeu Casqueira de Oliveira Castanheira - Imprensa
Caio Ricardo Lopes Paolillo - Auxiliar Técnico
Jaime Roberto de Bragança - Chefe de Delegação
Marcos Augusto da Costa Vitullo - Fisioterapeuta
Roger Alves da Fonseca - Preparador Físico
Thiago Claudino Gomes Righetto - Médico


3. título do Regional Sul de Goalball 2015, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. O time da casa ficou com o troféu nas duas categorias. Primeiro no feminino, quando ganhou da ACERGS/RS, por 9 a 3, e em seguida, no masculino, ao superar o IRM/PR pelo placar de 13 a 3.

O título conquistado pelos colombenses veio com a assinatura de Alexsander Gaúcho, craque da seleção brasileira, e da talentosa Cinéia Oliveira. Os dois assumiram o papel de principais nomes das equipes, e foram predominantes nos jogos decisivos. Juntos, os dois marcaram 13 gols nas duas finais.

A camisa 3 da ACDEV foi a artilheira da categoria feminina com 32 gols anotados. No masculino, o prêmio ficou com Paulo Homem, da ACESA/SC, que marcou 35 vezes. A associação de Santa Catarina terminou em terceiro nas duas disputas. No masculino, a medalha de bronze foi conquistada com vitória sobre a ACEVALI, por 14 a 9, enquanto no feminino as catarinenses terminaram a primeira fase na terceira colocação, o que garantiu a equipe no pódio.

As duas finalistas do masculino e a campeã do feminino conseguiram vaga para a disputa da Copa CAIXA Loterias de Goalball 2015, que será realizada em Curitiba, de 30 de setembro a 04 de outubro. As equipes foram as primeiras a garantirem um lugar na principal competição da
modalidade no país.

4. Confira as equipes:

Categoria masculina: ABASC/PR, ACDEV/PR, ACERGS/RS, ACESA/SC, ACEVALI/SC, ADEVIC/RS, ADVNORPA/PR, AMACAP/PR e IRM/PR.

Categoria feminina: ACDEV/PR, ACERGS/RS, ACESA/SC, ACEVALI/SC, ADEVIC/RS.
5. Considerações finais:
Quero lembrar à todos que curte esse maravilhoso projeto, que eu contribuo também em outro projeto tão uqnto maravilhoso! Que é a coluna momento paralímpico na rádio contraponto. Ela vai ao ar todo domingo às 14 horas,  reprisa toda quinta 19 e 40, curtam!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. Massoterapeutas autônomos a seu dispor:

Luiz Rogério Fonseca e esposa Márcia Prata, oferecem seus serviços de massoterapeutas autônomos, com especialidade em técnica oriental a quem interessar, com visita a domicílio  com hora marcada.
Fone: 22-29-82-52:

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

De: Redação do  Jornal Contraponto (contraponto.exaluibc@gmail.com)

Salve Lothar,

Em nome da nossa equipe que faz o Contraponto agradeço.

Valdenito de souza - redator

On 25/03/2015 15:07, Lothar Antenor Bazanella wrote:
> Meus cumprimentos à equipe do Contraponto pela sua qualidade.

 Lothar

- - -

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

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

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

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

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

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco é:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br), ou solicitar sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

* Ouça a rádio Contraponto acessando seu blog oficial radiocontraponto.org.br;  a web-rádio da associação: programas, músicas e muitas informações úteis.

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

