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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Nosso Segmento e o Abril de 2016

O abril/2016, certamente, ficará marcado na história da nossa recente democracia.

Mês do auge da "barafunda política", onde  vizivelmente as históricas forças reacionárias (representadas pelos atores políticos de sempre), mais uma vez se aglutinam, inconformada com a quarta derrota consecutiva nas eleições de 2014, buscando a todo custo voltar ao poder.

Forças reacionárias, as de sempre, embora não assumam publicamente, que  consideram os avanços sociais, como "assistencialismo", ignorando a vergonhosa pirâmide social do nosso país.

Abril este, onde a nação tupiniquim, atonita, vê sua incipiente democracia ser abalada,  principalmente pela omissão do poder judiciário.

Volto ao nosso "microcosmo".... e me pergunto.... e  nosso segmento?!  E nossas entidades?! E nossos representantes?!

Como reagirão (se é que irão reagir), neste outro contexto, para o bem ou para o mal, que se anuncia?!



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Boletim Informativo de Abril.2016

26.03 - Sábado - Promovemos, em parceria com o Conselho Brasileiro para o Bem Estar do Cego, a 1ª Etapa do Campeonato de Dominó;

08.04 - Dia Nacional do Braille, promovemos uma palestra sobre o assunto ministrada pela Profa. Maria da Gloria de Almeida;

19.04 - A Associação dos Ex-Alunos do IBC promoveu uma palestra sobre o recadastramento do Riocard onde compareceram mais de 100 pessoas;


*  Departamento de Tecnologia

Renovado por mais três anos o  contrato do domínio exaluibc.org.br, identidade oficial do portal da associação dos Ex-alunos do IBC.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Este colunista se depara com as questões previsíveis, quanto ao futuro do IBC e do INES, enquanto escolas de regime universalista, dotado de algumas especificidades próprias de uma escola especializada.

Uma pergunta se impõe: Estará esse modelo acadêmico esgotado?
Parece que tudo se desenha para um novo modelo em que prevalece a chamada política de inclusão defendida pelo MEC a ser implementada nos próximos anos, com repercussão a médio prazo. Em se tratando do IBC, percebe-se a montagem de um cenário favorável à introdução definitiva do AEE, própria de uma instituição que prepara para o encaminhamento do aluno submetido a uma escola especial, para a de uma escola chamada regular, na qual será inserido em classes comuns, com a participação permanente de mediadores.

Por essa portaria ministerial abaixo, já se pode sentir essa transição, a caminho de um novo patamar para instituições como a nossa, matriculando a cada ano, um número cada vez maior, alunos com múltiplas deficiências além da deficiência visual.
O que se pode fazer para reverter esse quadro? Quase nada, a não ser minimizar seus efeitos perversos, em face do futuro dessas crianças lançadas a escolas próximas a suas comunidades, em sua maioria sem a mínima estrutura, e para agravar a situação, sem retaguarda familiar básica.

Leiam a seguir a portaria ministerial e reflitam sobre esses fatos.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA No - 243, DE 15 DE ABRIL DE 2016
Estabelece os critérios para o funcionamento, a avaliação e a supervisão de instituições públicas e privadas que prestam atendimento educacional a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
       O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, em observância ao art. 27, inciso X, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, e  
       CONSIDERANDO: 
       Os arts. 205, 208 e 209 da Constituição;
        O art. 24 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - ONU/2006; 
       O Decreto no 7.611, de 17 de novembro de 2011; 
       A Resolução CNE/CEB no 4, de 2 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial; 
       A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC/2008; 
       e O art. 8o da Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, e a estratégia 4.14 do Plano Nacional de Educação - PNE, que determina a definição de indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, resolve: 
       Art. 1o Esta Portaria visa definir requisitos para o funcionamento das instituições públicas e privadas comunitárias, confessionais, sem fins lucrativos, especializadas em educação especial, bem como critérios para supervisão e avaliação dos serviços prestados.
       Art. 2o As instituições públicas e privadas comunitárias, confessionais, sem fins lucrativos, especializadas em educação especial poderão desenvolver as seguintes atividades:
       I - ofertar o Atendimento Educacional Especializado - AEE aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, de forma complementar às etapas e/ou às modalidades de ensino, definidas no projeto político pedagógico;
       II - organizar e disponibilizar recursos e serviços pedagógicos e de acessibilidade para atendimento às necessidades educacionais específicas dos alunos, público alvo da educação especial;
       III - atender, de forma complementar ou suplementar, alunos matriculados em escolas da rede regular de educação básica;
       IV - realizar interface com as escolas de ensino regular, promovendo os apoios necessários que favoreçam a participação e a aprendizagem dos alunos nas classes comuns, em igualdade de condições com os demais alunos;
       V - colaborar com a rede pública de ensino na formação continuada de professores que atuam nas classes comuns e nas salas de recursos multifuncionais;
       VI - apoiar a produção de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis;
       VII - participar das ações intersetoriais realizadas entre a escola comum e os demais serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho e outros necessários para o desenvolvimento integral dos alunos;
       VIII - realizar estudo de caso, elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a identificação das barreiras à plena participação e aprendizagem, bem como os meios para sua eliminação, a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade e o cronograma do atendimento  e a carga horária, individual;
       IX - implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade a serem utilizados pelo aluno na sala de aula comum e demais ambientes da escola;
       X - orientar a família sobre o uso dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, utilizados pelo aluno, de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação; e
       XI - desenvolver atividades do AEE, de acordo com as necessidades educacionais específicas dos alunos, tais como: ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras; ensino da Língua Portuguesa como segunda língua; ensino da Informática acessível; ensino do sistema Braille; ensino do uso do soroban; ensino das técnicas para a orientação e mobilidade; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa - CAA; ensino do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva- TA; atividades de vida 
autônoma; atividades de enriquecimento curricular; e atividades para o desenvolvimento das funções cognitivas.
       Art. 3o Para o funcionamento das instituições públicas e privadas comunitárias, confessionais, sem fins lucrativos, especializadas em educação especial, exige-se:
       I - Funcionamento administrativo:
       a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
       b) ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório de representação legal, quando for o caso;
       c) registro do ato constitutivo, que demonstre o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3o da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009;
       d) balanço patrimonial, demonstração das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa;
       e) demonstração do resultado do exercício e notas explicativas, com receitas e despesas por área de atuação da entidade, se for o caso; e
       f) apresentação de Edital de Convocação e Convênio com o Poder Público, no caso de Instituição de caráter confessional, comunitário, sem fim lucrativo especializada em educação Especial.
       II - Organização Pedagógica:
       a) Projeto Político Pedagógico - PPP com foco na organização e oferta do AEE, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC/2008;
       b) comprovação da existência de recursos e equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades previstas no PPP;
       c) comprovação da existência de espaço físico e das condições de acessibilidade;
       d) existência de profissionais para atuar nos cargos de direção, coordenação pedagógica, exercício da docência e funções técnico-administrativas;
       e) comprovação da formação dos profissionais docentes e não docentes, compatível com as funções exercidas para a efetivação das atividades desenvolvidas pela instituição;
       f) existência de conselhos deliberativos e de critérios para a escolha dos representantes dos conselhos; e 
       g) descrição do processo de seleção de dirigentes, docentes e demais profissionais.
       Art. 4o São critérios para avaliação e supervisão das instituições públicas e privadas, comunitárias, confessionais, sem fins lucrativos, especializadas em educação especial:
       I - cadastro regular da instituição;
       II - dados da comunidade onde a instituição se insere, demonstrando a necessidade de sua atuação para fortalecimento do sistema educacional inclusivo;
       III - objetivos e finalidades da instituição em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - ONU/2006, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC/2008 e a Resolução CNE/CEB no 4, de 2009, que embasam a organização e oferta do AEE no contexto do sistema educacional inclusivo;
       IV - Projeto Político Pedagógico que explicite atividades próprias da modalidade da educação especial;
       V - atuação da instituição, congruente com o PPP;
       VI - capacidade de atendimento, considerando a existência e a adequação do número de profissionais, recursos disponíveis, espaço físico e condições de acessibilidade;
       VII - matrículas no AEE e no ensino regular, conforme declarado no Censo escolar MEC/INEP;
       VIII - comprovação da matrícula em escola comum do ensino regular dos alunos atendidos na modalidade da educação especial ofertada pela instituição;
       IX - corpo docente com formação e experiência para a oferta do AEE: com formação inicial para o exercício da docência e com formação continuada em Educação Especial;
       X - atuação específica de cada profissional necessário ao desenvolvimento das atividades previstas no PPP, com formação e carga horária compatíveis com a função exercida;
       XI - descrição do conjunto de atividades, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente;
       XII - identificação das escolas de ensino regular cujos alunos são atendidos pela instituição e o número de alunos de cada escola matriculados no AEE;
       XIII - especificação das estratégias de articulação da instituição com a escola comum da rede regular de ensino;
       XIV - descrição do plano de atendimento educacional especializado, mencionando a identificação dos alunos atendidos pela instituição;
       XV - o registro de matrícula no AEE, junto ao Censo Escolar MEC/INEP; o tipo de atendimento individual ou em grupo; a periodicidade e a carga horária total do AEE;
       XVI - detalhamento da proposta de formação continuada de professores da instituição: a carga horária, a ementa, o tipo de modalidade, se presencial ou a distância, e a instituição formadora;
       XVII - descrição do espaço físico: número de salas para o AEE, sala de professores, biblioteca, refeitório, sanitários, entre outras; mobiliários; equipamentos e recursos específicos para o AEE;
       XVIII - descrição das condições de acessibilidade arquitetônica: sanitários e vias de acesso, sinalização táctil, sonora e visual;
       XIX - descrição das condições de acessibilidade pedagógica: materiais didáticos e pedagógicos acessíveis e recursos de TA disponibilizados;
       XX - condições de acessibilidade nas comunicações e informações: CAA, Libras, Braille, Libras táctil, tadoma, informática acessível, texto ampliado, material em relevo, entre outros; nos mobiliários; e no transporte;
       XXI - relatório do desenvolvimento das atividades do AEE, em interface com os professores das escolas de ensino regular; e
       XXII - em caso de instituição filantrópica, verificação dos termos do Convênio com o Poder Público, considerando os requisitos de funcionamento administrativo e da organização pedagógica.
             Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Respeito às diferenças

Que baita notícia: Porto Alegre terá o 2º festival de cinema acessível
Enfim, uma boa nova sobre os nossos pagos. Evento foi bem sucedido em sua primeira edição e voltará à Casa de Cultura Mario Quintana Baita notícia! O Festival de Cinema Acessível, que movimentou a cena cultural do Estado de forma especialmente inclusive no ano passado, terá nova etapa a partir do segundo semestre em Porto Alegre. Os novos títulos confirmados já estão em fase de finalização. São eles: Tropa de Elite 2, O Palhaço e Se eu fosse você. A iniciativa é uma realização do Som da Luz, com patrocínio de Banrisul Consórcios, Badesul e IMEC Supermercado, por meio da Lei Rouanet.
Este colunista foi a duas sessões da primeira leva e pôde verificar a emoção que representa para um deficiente auditivo ou visual a oportunidade de ir ao cinema. Pare e pense: essa turma, em sua grande maioria, acostumara-se a ficar em casa. Tudo dificultava sua locomoção e sua diversão. Portanto, ufa, que coisa boa!!!
As sessões serão três, uma para cada filme: em 8 e 29 de julho e em 19 de agosto. De novo na Casa de Cultura Mario Quintana, sala Paulo Amorim.
A baita ideia e a execução extremamente bem sucedida tende a ser seguida em outros países da América do Sul. Belo produto de exportação gaúcho, hein?
O Festival é o primeiro do país a exibir clássicos do cinema brasileiro com audiodescrição, legendas e língua brasileira de sinais de forma simultânea.
Os filmes são exibidos com os três recursos de forma simultânea, permitindo que pessoas cegas, com baixa visão, deficiência auditiva, surdas e até sem nenhuma deficiência assistam às obras na mesma sessão de cinema – que permite a troca de experiências num ambiente que valoriza as diferenças.
De acordo com o baita músico e agitador cultural Sidnei Schames, idealizador do Festival e sócio do Som da Luz, o sucesso da primeira etapa do evento evidenciou que o expectador está ávido por produções cinematográficas e atividades culturais com acessibilidade. "Existe uma carência de eventos acessíveis no país.
Com o festival, estamos tornando o cinema uma arte de acesso universal, tanto por atentarmos para a acessibilidade quanto por realizarmos exibições sempre gratuitas¿, diz o "Sidito". Outra novidade nesta segunda etapa é que os filmes vão contar com a janela de libras e as legendas em tamanho maior, ocupando melhor as dimensões da tela de cinema.
Como é bom estufar o peito para cantar "À toda terra, sirvam nossas façanhas / de modelo à toda terra (...)". Convenhamos que tem sido raro se sentir à vontade para cantar esse hino tão bonito, para se ver, ouvir e declamar.

Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/colunistas/leo-gerchmann/noticia/2016/04/que-baita-noticia-porto-alegre-tera-o-2-festival-de-cinema-acessivel-5757723.html



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Pessoas com deficiência têm até 4 de maio para solicitar transferência para seção eleitoral especial

O calendário eleitoral das eleições deste ano determina que o dia 4 de maio é o prazo final para que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicite sua transferência para uma seção eleitoral especial. Depois dessa etapa, o eleitor deverá, até o dia 4 de agosto, 90 dias antes das eleições, comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça Eleitoral, se possível, providencie meios e recursos destinados a facilitar-lhe o exercício do voto.

As urnas eletrônicas, instaladas em seções especiais para eleitores com deficiência visual, conterão dispositivo que lhes permita conferir o voto assinalado, sem prejuízo do sigilo do sufrágio. Cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) fazer ampla divulgação dessas regras.

Em todo o Brasil, a Justiça Eleitoral tem o registro de quase 700 mil eleitores com deficiência, sendo mais de 130 mil no exterior. Diante disso, ela trabalha para promover o acesso, amplo e irrestrito, com segurança e autonomia desses eleitores ao processo eleitoral.

Resoluções TSE

Os procedimentos que devem ser adotados para atender da melhor forma esse público especial estão previstos na Resolução TSE nº 21.008, aprovada em 2002. O texto determina que os locais de votação para os deficientes tenham fácil acesso, com estacionamento próximo e instalações que atendam às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nas eleições de 2010, o TSE especificou ainda mais as garantias asseguradas aos eleitores com deficiência por meio da Resolução TSE nº 23.218. Um exemplo é a possibilidade, prevista no artigo 51, de o eleitor ser acompanhado por uma pessoa de sua confiança para votar, ainda que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral. A pessoa que prestar o auxílio poderá, além de entrar na cabine de votação junto com o eleitor, digitar os números na urna.

Além disso, a Justiça Eleitoral desenvolveu sistema de áudio, teclado em braile e a marca de identificação da tecla 5 na urna eletrônica como recursos auxiliares aos deficientes visuais. Há, ainda, uma orientação para que os TREs busquem parcerias para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores com conhecimento em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Convenção Internacional

A ampliação de um melhor atendimento aos eleitores com deficiência foi impulsionada pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 2007 em Nova York, nos Estados Unidos. O texto assinado foi ratificado pelo Congresso Nacional e passou a integrar o rol dos direitos e garantias individuais inscritos na Constituição Federal de 1988.

O objetivo da convenção é possibilitar às pessoas com deficiência a participação efetiva na vida política e pública, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem votados. Para tanto, os estados signatários devem adotar procedimentos, instalações, materiais e equipamentos para votação apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) classificou quatro tipos de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual.

Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Abril/portadores-de-deficiencia-tem-ate-4-de-maio-para-solicitar-transferencia-para-secao-eleitoral-especial; acessado em: 12/04/2016.

Márcio Lacerda
De Olho na Lei
E-mail: Marcio.o.lacerda@gmail.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Se deixada livre, criança comerá algo que gosta até passar mal 
(Rosely Sayão)

Está bem difícil para nós, adultos, ter nossa boca sob controle. Justo nós, que deveríamos ter bem desenvolvido -e usar sempre- o mecanismo de autorregulação, ou seja, a capacidade de conter um forte impulso, seja ele qual for. Ora não conseguimos conter o que sai de nossa boca, ora não controlamos o que entra por ela. E é desse último caso que vou tratar hoje.

A cozinha está em alta. Não é possível zapear pelos canais de televisão, abertos e/ou fechados, sem passar por, pelo menos, três ou quatro programas de culinária, quando não mais. São reality shows na cozinha, competições culinárias, aulas com menus e receitas etc. Para todos os gostos e bolsos.

Isso quer dizer que temos ido mais à cozinha, que temos comido melhor?
Não. Esses programas servem, principalmente, para estimular a vontade de comer, de mastigar e alimentar a nossa gula. Um estudo publicado em uma revista científica apontou que um quinto da população brasileira está obesa!

Não temos tradição de comer regularmente legumes, verduras e frutas.
Nossas preferências são as carnes, em geral gordurosas porque ficam mais saborosas, massas, frituras etc. Desde sempre nossa alimentação foi essa, mas o nosso tipo de vida mudou. E, agora, nossa capacidade de contenção está muito baixa. Esse é mais um indício da infantilização do
mundo adulto, por sinal.

E as crianças, o que têm aprendido conosco? Não vou tratar da obesidade infantil, mas de uma importante causa dela: a falha na construção do mecanismo de autorregulação. Nos primeiros cinco anos de vida das crianças, percebemos com clareza que elas não conseguem, ainda, resistir a um impulso, e este nem precisa ser dos mais fortes. É por isso que elas fazem birra, batem, mordem, fazem o que sabem que não poderiam fazer, por exemplo. É aos poucos que a criança aprende a conter impulsos que são socialmente inadequados ou que a prejudicam.

Você conhece o ditado popular que afirma que "a criança é um saco sem fundo"? Isso diz respeito à falta de controle dela sobre si mesma e à falta de autoconhecimento. A criança não é capaz de sentir que está saciada, por exemplo. Se ela gosta de comer um alimento e for deixada livre para comer a quantidade que quiser, comerá até passar mal. Um amigo tem viva a lembrança de ter sido hospitalizado aos oito anos por ter comido quase uma caixa inteira de uvas!

As crianças têm percebido que não tem sido importante, para nós, o
ensinamento do autocontrole. Aliás, elas percebem com muita sagacidade que nós mesmos não nos importamos em usar essa capacidade. E, se nós não a usamos cotidianamente, por que haveriam elas de usar?

Desenvolver a capacidade de, voluntariamente, conter impulsos, por mais fortes que eles sejam, que podem prejudicar a própria pessoa ou o outro, é fundamental para o crescimento, para o bom desenvolvimento. Eu diria que esse aprendizado é tão importante quanto outros aos quais os pais se
dedicam com fervor.

Para ensinar o autocontrole aos filhos é preciso esforço, muito esforço pessoal. E parece que esforçar-se é algo que sabemos fazer bem na busca do êxito e do sucesso. Será que gastamos todo nosso potencial nesses itens e ficamos zerados para o esforço e a paciência necessários para tal ensinamento aos mais novos? Aí está uma pergunta que merece nossa reflexão!



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* O Dia Nacional do Braille
 (Republicação)

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 2016 foi o sexto Dia Nacional do Braille. Entretanto, como nos cinco 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!

* Quando, em 2015, publiquei este texto pela primeira vez, a companheira Salete, de Itajubá, cidade do sul de Minas Gerais, enviou-me correspondência eletrônica falando da importância do Braille para ela e da comemoração da data pela entidade que então presidia.

hercen@terra.com.br




#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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


 *  Quem gosta de anel?

Pela foto do protótipo, o anel é de plástico, do tamanho de um esparadrapo fino, ou de uma caixinha de fio dental, com um buraco no meio, para o dedo indicador entrar.
JD

Anel no dedo indicador ajudará cegos a lerem

O avanço tecnológico tem se mostrado muito eficaz no que se refere a salvar  e melhorar a qualidade de vida de pessoas mundo a fora. Conheçam um produto, que ainda está em fase de protótipo, desenvolvido por pesquisadores do MIT (Instituto de Tecnologia de Masschussets), trata-se de um anel que ajuda deficientes visuais a ler livros comuns (aqueles que não tem braille).

Chamado de FingerReader
<http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader> *(algo como: dedo leitor)*, basta apontá-lo para um livro ou leitor de e-book, como o Kindle, que o anel scanneia todo o espaço ao redor e lê em voz alta, em tempo real e, se o usuário quiser, ele faz a tradução simultânea do conteúdo. O produto ainda vibra quando chega ao final e começo de uma linha, e possui um algoritmo capaz de detectar se o usuário se afastou da linha base do texto, ajudando a manter um movimento de scanneamento em linha reta. Absolutamente sensacional.

//Fonte: - See more at:http://razoesparaacreditar.com/tecnologia/um-anel-que-possibilita-cegos-lerem-livros-comuns-que-nao-tem-braille/#sthash.jpHskcla.dpuf



# 9. DV-INFO

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

* Novo software de inteligência artificial da Microsoft escreve legendas para as suas fotos
Por: Jamie Condliffe, para o portal Gizmodo Brasil
Em 14 de abril de 2016 às 15:51

A Microsoft lançou um novo aplicativo online que tenta entender o conteúdo de fotografias e escrever uma legenda sobre elas. Ele é surpreendentemente impressionante – na maior parte das vezes. Você pode simplesmente enviar uma imagem para o CaptionBot e ele escreve uma descrição para você.

Vale ressaltar que a Microsoft vai armazenar todas as imagens que forem enviadas para aprender a partir delas no futuro, apesar de a empresa garantir que não vai coletar nenhuma informação pessoal. Os resultados são bem impressionantes, como dá para ver em algumas dessas imagens:

À esquerda: “Não estou muito confiante, mas acho que é um vaso em frente a uma janela.”
 À direita: “Acho que é um par de sapatos.”

Não é a primeira inteligência artificial que escreve legendas. Há alguns anos o Google anunciou que escreveu uma série de algoritmos impressionantes que faziam exatamente a mesma coisa.

A solução da Microsoft funciona mais ou menos da mesma forma. Ela combina duas redes neurais: uma lida com o reconhecimento de imagem, a outra com processamento de linguagem natural. Ao estudar imagens catalogadas, o software combina características de imagens com descrições humanas do que elas mostram e então reproduz o processo quando é apresentado a novas imagens.

Nem sempre funciona perfeitamente e ele tem dificuldade com imagens mais abstratas. Mas no geral é bastante impressionante e mesmo quando erra dá para entender como foi que o software se confundiu.

A ferramenta se junta a um pacote de aplicativos criados pela equipe de pesquisa da Microsoft que conseguem fazer coisas como adivinhar a sua idade ou emoção a partir de uma única fotografia. Você pode testá-lo aqui:
https://www.captionbot.ai/


#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Os advogados com deficiência têm idênticas prerrogativas?

Qualquer pessoa que tenha um direito violado necessita de profissional advogada/advogado para o restabelecimento da paz social.

A Carta Cidadã, em seu Artigo 133, determina ser o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Portanto, é esse especialista o elo constitucional entre a coletividade e o Poder Judiciário.

Logo, para o exercício da advocacia esse técnico há que ter, principalmente, LIBERDADE no desempenho das respectivas obrigações. 
Por conseguinte, são as prerrogativas ferramentas indispensáveis para garantir, nortear, a condução das atividades.

Isto posto, o Estatuto da Advocacia trata o tema com extrema relevância, de maneira que a advogada Deborah Prates não pode aceitar,de jeito algum, o flagrante DESRESPEITO que vem sofrendo ante a ausência das acessibilidades para o desempenho da profissão. E por oferecer 
severa RESISTÊNCIA é que muitas autoridades da advocacia a olham de soslaio.

Um advogado tem que ser destemido na defesa dos interesses de seu cliente. Nesse diapasão, se não lutar, antes, pelos seus próprios direitos, certamente não servirá para defender os direitos de outrem.
Nessa condição, a carteira desse técnico poderia ser quebrada!

Após essas breves explanações, sirvo-me do formal discurso do presidente da OAB RJ, na cerimônia de posse do seu segundo mandato, a fim de demonstrar que nem tudo é humanamente belo! Discursar é fácil; o difícil é cumprir a lei e, sobretudo, a ética em todas as suas 
nuances.

No dia 14 de março de 2016, no secular Teatro Municipal da RJ, no momento de sua posse, frisou o presidente da OAB RJ: "O segundo mandato será o de acirrar a luta pelo respeito às nossas prerrogativas.
... Não permitiremos que a advocacia seja confundida com esse momento geral que vive a nação. Não admitiremos a criminalização da advocacia e do direito de defesa, assim como a violência contra nossos colegas, em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro".

Ai, ai, aqui dou um breque para lembrar que no dia da votação na OAB RJ, no último novembro, os advogados cegos não tiveram independência, autonomia, para votar, já que, absurdamente, foram dispensados os fones de ouvido que lhes propiciariam confirmar se a foto
que aparecia na tela era mesmo a do candidato escolhido. Vale reforçar que o material da votação fora emprestado pelo TRE, valendo dizer, sem qualquer custo à OAB RJ.

Os advogados com deficiência física não podem usufruir, com dignidade, para o exercício profissional, o ônibus oferecido pela OAB RJ, por estes não disporem de plataforma elevatória. Aliás, as quais atenderiam, também, aos idosos e todos os profissionais com limitações temporárias. Quantas más atitudes desse gestor!

Os sites da Seccional, bem como os das Subseções não estão conforme o planetário Consórcio W3C, pelo que os leitores de tela dos profissionais cegos leem aos tropeços! À vista desse horror é que têm esses advogados que depender de outra pessoa para o exercício da advocacia. Autonomia zero! No contraponto, a anuidade é igualmente cobrada para os advogados COM e SEM deficiência! A perplexidade há que pairar diante da "igualdade" seletiva!

Evidentemente os advogados deficientes não têm as mesmas liberdades que integram a dignidade profissional do técnico sem deficiência. Pode liberdade sem acessibilidade? Em qual caixinha estão guardadas as nossas prerrogativas?

Destarte, analisando com humanidade as situações de desigualdades, não seria o caso de, tão-só,  ameaças às prerrogativas das advogadas e advogados deficientes, mas, SIM, lesões irreversíveis 
às mesmas. Isto porque, as diárias humilhações, constrangimentos, aos quais esse seguimento profissional está sujeito jamais serão restaurados sob o foco da justiça, da ética. Quanto custa uma dignidade humana? 
Quanto custa um isolamento profissional ante a ausência das prerrogativas?

Assim, apesar da insistência da signatária para a real implementação das acessibilidades nos anteriores três anos do mesmo presidente, sem sucesso, fica risível ouvi-lo afirmar, com eloquência 
típica da classe, que não permitiria a violação das prerrogativas constitucionais, aduzindo: "... assim como a violência contra nossos colegas, em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro". Nítido, pois, que o presidente da OAB RJ não considera seus colegas deficientes! 
SOCORRO!

Fica, desse modo, a reflexão: dá para defender as prerrogativas sem a implementação das acessibilidades? Notório que, por conta do cruel preconceito, esse humano discrimina, constantemente, seus pares diferentes.

O solidário e então presidente do CFOAB, Dr. Marcus Vinícius Furtado Coelho defendia que: "toda vez que um advogado é desrespeitado toda a sociedade é afrontada".

Na OAB RJ a Emenda Constitucional, traduzida pela Convenção de Nova Iorque e demais normas específicas ao seguimento são desprezadas pela maior autoridade da advocacia local. Nossa, que mau exemplo, hein?

De qual pedagogia iria se valer esse "chefe" para convencer, por ilustração, um magistrado a cumprir as prerrogativas se ele mesmo não as respeita, relativamente aos seus colegas com deficiência?

Entendo o discurso em epígrafe como apenas um amontoado de palavras jogadas para a plateia. Lembrei-me de uma canção interpretada pela imortal Cássia Eller, cujo refrão bem contextualiza essas reflexões. Cantava Cássia: "Palavras, palavras. Palavras, palavras. 
Palavras ao vento. Palavras apenas. Apenas palavras pequenas. Palavras".

Sinto-me deveras constrangida em escrever este texto. Porém, como militante da causa das pessoas com deficiência, não posso recuar e aceitar esse desumano tratamento, que contraria a Constituição da República e a sua Emenda Constitucional, intitulada Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como as leis em geral, a justiça e a cidadania.

Ao invés de ficarmos contemplando todo o tempo a paisagem vista por uma janela da vida, melhor seria se fechássemos a janela para olhar para dentro de nós. Daí, sim, estaríamos aptos a começar a olhar para o outro. Poxa, bem esse presidente poderia ler esse parágrafo; quiçá todo o texto!

"Sejamos revolucionários"! Empresto a expressão usada pelo Papa Francisco na JMJ, já que se ajusta bem ao caso em tela. Não podemos nos conformar com as injustiças postas; temos que lutar para mudar isto que nos impeliram durante séculos...

Acessibilidade atitudinal já!

Deborah Prates



# 11.PERSONA

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

*  Jean Minier: 'O esporte ajuda a reencontrar a confiança'

Diretor técnico da federação francesa Handisport, veio ao Brasil para organizar a estada de atletas paralímpicos no país durante os Jogos

"Nos anos 1980, vi um jogo paralímpico na TV, achei curioso e me voluntariei para trabalhar com atletas com deficiência, numa época em que ninguém se interessava em fazer isso. É a segunda vez que venho ao Brasil. Há dois anos, não havia nada pronto para os Jogos. Hoje, a Vila Olímpica está magnífica, e a paisagem, soberba."

- Conte algo que não sei.
Na sociedade francesa, há muito mais pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência do que pessoas que se tornaram deficientes mais tarde, por algum tipo de acidente. No entanto, na equipe da França acontece o inverso: há muito mais gente que sofreu um acidente do que pessoas que nasceram assim.

- Por que isso acontece?
A primeira explicação é que, apesar de o mundo achar que a França é um país com serviços sociais muito bons, a integração das pessoas com deficiência não é extraordinária. 
Faltam vontade do professor, nas escolas, e consciência dos pais. 
Essas pessoas não adquirem o hábito de praticar esportes. Logo, não se tornam campeãs. Por outro lado, alguém que sofreu um acidente e não praticava esporte precisa de reeducação. E descobre que o esporte é prazeroso, faz amigos, a família aprova. 
O esporte ajuda a reencontrar a confiança em si mesmo.

- Como começou o esporte paralímpico na França?
Com os feridos da Segunda Guerra Mundial. E, depois, com a Guerra da Argélia. 
O esporte se desenvolveu com a ajuda dos militares e dos médicos: uma união da disciplina com a ciência.

- O que você pensava quando começou a trabalhar com atletas paralímpicos?
Todo mundo chega com a impressão de que vai salvar o mundo, fazer uma boa ação. E depois você percebe que não é nada disso. Eles não têm necessidade que alguém os salve.

- A maneira de ver as pessoas com deficiência mudou?
Há 30 anos, essas pessoas só eram ensinadas a fabricar sapato, relógio, profissões bem específicas. Felizmente, a sociedade evoluiu e o esporte ajudou a abrir portas. 
Observar o caminho que elas trilharam é instrutivo, uma lição de aceitação e integração. Muitas escolheram o esporte porque ganharam um papel na sociedade: tornaram-se campeãs.

- E o esporte dá coragem!
Sim! Você cai e levanta. É um resultado que não chega rápido. Para ser um campeão você tem que trabalhar muito tempo e todos os dias. E, hoje, as pessoas querem respostas automáticas. Com o esporte você não pode ser apressado. Leva tempo para se construir um atleta.

- Você já viajou com comissões olímpicas. Há muitas diferenças entre os países?
Há países que são esportivos, e isso está no sangue, como Inglaterra e Austrália. 
Os franceses não são esportivos o suficiente (risos). E há características engraçadas: na Espanha, os esportes para deficientes visuais são muito avançados, porque eles sempre receberam muito investimento da loteria nacional de lá. Na Suíça, o forte são os esportes com cadeiras de rodas. Os países do Norte da Europa são ótimos nos esportes de inverno. Mas eles não têm pressa de ganhar medalhas. Estão mais preocupados com a integração dessas pessoas na sociedade. Nós não somos tão pacientes (risos).

- Por que as Paralimpíadas ainda têm pouca visibilidade?
Na França vai acontecer uma coisa inédita: a TV vai transmitir os Jogos durantes seis horas seguidas, das 18h às 2h. Vai ser extraordinário. Há um pouco de pressão, porque agora temos que ganhar (risos).

- Já viu a equipe brasileira?
O desempenho da equipe paralímpica do Brasil vai ser maravilhoso. Acho que ficará, sem dúvida, entre os cinco primeiros.

// Fonte: * Globo -Conte algo que não sei



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

  
*  Dor de cabeça, é preciso  investigar a origem

Brasília, 28/5/12 - Dores de cabeça, por mais inocentes que pareçam, merecem atenção, porque podem ser encaradas como uma espécie de "alarme" do organismo pedindo uma investigação sobre a causa desse sintoma.

A origem de uma dor de cabeça pode estar nos olhos quando vem acompanhada de uma diminuição percebida da visão, sombras no campo visual e, externamente, deixa transparecer olhos vermelhos, coceira e vermelhidão das margens palpebrais, lacrimejamento, edema, fadiga ocular ao final do dia, sinais e sintomas de um quadro também chamado astenopia, descreve o médico Canrobert Oliveira, do Hospital Oftalmológico de Brasília(HOB). 

Para Canrobert uma dor de cabeça frequente sempre recomenda um exame oftalmológico. "Os erros de refração, que exigem correção, como a miopia, astigmatismo e especialmente a hipermetropia e a vista cansada são recordistas entre os causadores de dor de cabeça", comenta.

Miopia e astigmatismo - A dor é desencadeada, porque os míopes e os astigmatas não corrigidos ou insuficientemente corrigidos, num esforço para melhorar a visão, naturalmente, contraem os músculos orbiculares - aqueles que contornam a órbita ocular. Essas pessoas automaticamente apertam as pálpebras, com o objetivo de alcançar maior nitidez das imagens. "Não é raro ver míopes não corrigidos, apertando os olhos para enxergar melhor", comenta o médico.

Hipermetropia e presbiopia - Já a hipermetropia exige um esforço acomodativo dos músculos intrínsecos do olho, para focar os objetos longe e perto, enquanto na presbiopia, ou vista cansada, ocorre apenas no  esforço para focar os objetos de perto. 

É compreensível, segundo o médico do HOB, que esses esforços musculares, por tempo  prolongado, causem fadiga e cefaleia ou dor de cabeça, ao final de algumas horas de leitura ou trabalho no computador. Associados à dor de cabeça, esses esforços podem desencadear lacrimejamento, vermelhidão dos olhos e prurido das margens palpebrais, o que, com o passar do tempo, levam ao desenvolvimento da blefarite (caspas entre os cílios). Essa inflamação das margens palpebrais associada ao conjunto de sinais e sintomas que se somam à dor de cabeça é chamado, pelos oftalmologistas, de astenopia.

A solução adequada aos chamados vícios de refração que levam à dor de cabeça,frisa Canrobert, é encontrada por meio da correta prescrição de óculos, lentes de contato ou pela cirurgia refrativa. Hoje, a cirurgia refrativa oferece diferentes e avançadas alternativas de técnicas que vão desde as correções a laser, LASIK e PRK, até o implante de lentes intracorneanas com excelentes resultados, segundo o médico. 
Mais recentemente, o desenvolvimento do laser de femtossegundo e os "inlays"- lentes intracorneanas- trouxeram a possibilidade de correção refrativa para um número maior de pessoas, uma vez que, com os métodos já em uso, esse benefício se restringia ao grupo menor de candidatos, explica Canrobert. 

Outras causas - Retinopatias e glaucoma agudo também podem causar dor de cabeça de origem oftalmológica. 

A retinopia é mais frequentemente associada a diabetes, hipertensão arterial e infecções que, quando acometem a região da retina responsável pela visão central, desencadeia grande queda da acuidade visual. Quando acometem a retina periférica, podem surgir manchas no campo visual, também perturbando a visão. 

Quanto ao glaucoma agudo, a dor é tão insuportável e resistente aos analgésicos, pelo aumento da pressão intraocular, que o paciente, inevitavelmente, sente-se obrigado 
a buscar um especialista. Trata-se de casos que requerem tratamentos específicos com oftalmologistas e controle periódico conforme orientação médica.

De acordo com Canrobert, merecem registro ainda as consequências das obstruções nasais, não são exatamente uma questão oftalmológica, mas que frequentemente leva a uma dor ocular intensa. 

"Há obstruções, geralmente de origem alérgica, por edema dos cornetos nasais, que impedem ou dificultam a passagem do ar para o seio frontal", identifica. A esse quadro, via de regra, segue um vácuo na região do seio frontal e dor ocular intensa no mesmo lado da obstrução nasal, em virtude de sensibilização da musculatura extrínseca superior do olho posicionada imediatamente abaixo do seio frontal. Mas esses quadros, segundo o médico, "felizmente, costumam responder de maneira rápida aos descongestionantes nasais e analgésicos convencionais".

//Fonte:  HOB(hospital oftalmologico de Brasília)

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




#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Márcio de Oliveira Lacerda

Formação: Nível Superior (bacharel em Direito)

Estado civil: casado

Profissão: Servidor Público integrante do Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Período em que esteve no I B C.: 1977 / 1992, passando por quase todas as categorias, desde o jardim da infância até os bolsistas; portanto, um legítimo representante da espécie.

Breve comentário sobre este período: Inesquecível, do qual tenho muitas saudades, tanto dos amigos, quanto dos momentos por que passamos no nosso colégio. Eram tempos  de sonhos em que não sentíamos falta de nada no aspecto material. Não tínhamos nenhuma responsabilidade a não ser a de não ser reprovados e a de observar as regras de disciplina as quais, com um jeitinho travesso, driblávamos sem causar maiores prejuízos institucionais.

Residência Atual: Rua Marquês de Abrantes 168 - Apto: 1207 Flamengo - Rio de Janeiro - R

Objetivos Neste Reencontro: Dizer aos amigos que estou vivo! Sem brincadeira, dar meu paradeiro para quem quiser manter contato.

Contatos: fone: (21) 9458-0358
 E-mail:  marcio.o.lacerda@gmail.com

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Breve História do Soneto A Fila dos Sonhadores

Certamente você já ouviu o conselho popular: "Use o limão para fazer uma limonada". Foi mais ou menos o que fiz, ou tentei fazer no caso.

Quando vendia bilhetes de loteria para melhorar um pouquinho minha renda precaríssima, ouvi o eco de professores do I B C que ameaçavam seus alunos, caso não estudassem, de terem que vender bilhetes também.
Provavelmente igualavam esta atividade a pedir esmolas, desconhecendo totalmente a diferença entre um tipo de trabalho com seus riscos e suas responsabilidades, e o apelo à caridade pública com sua "comodidade".

Longe de me sentir melindrado como vendedor de bilhetes, aproveitei o eco como sugestão à minha pobre veia poética para escrever o soneto:


A FILA DOS SONHADORES.

Há nos ecos da rua uruguaiana
Pregões que o tempo não irá calar;
Pregões que vão, semana após semana,
Ano após ano, fazer-se escutar.

O grito da saudade ecoa forte:
"Cobra, cavalo, gato e jacaré!...
Creia que é hoje seu dia de sorte!
Mas compre pra ajudar a sua fé"!

Assim, aos transeuntes da cidade,
Vendiam sonhos de felicidade
Muitas pessoas que também sonharam.

"Um dia sobra um bilhete e eu ganho"...
Mas somente aumentavam o tamanho
Da fila dos que apenas esperaram.

**
Ary Rodrigues da Silva,
Poeta.

E-mails: aryrodriguessilva@oi.com.br e aryrodriguessilva@hotmail.com

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



#15. Imagem Pessoal

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

* O que vai além do vestir?

Continuando a abordagem do mês passado sobre, a imagem que não se vê... 
porém, se sente. Vamos falar sobre os aspectos psicológicos que envolvem uma imagem. Já notou que é normal sentir atração por algo ou alguém à primeira vista? Lógico que isso acontece com as pessoas que enxergam. As pessoas com deficiência ou dificuldade visual acabam aproximando pela voz, tonalidade e impostação da mesma. 

Todos dois temas serão abordados  no decorrer deste texto. Quando se fala sobre aspectos psicológicos inclui emoções, identidade, influências visuais, dentre outros.
Pode ser estranho falar que o vestir envolva tudo isso, mas é verdade. 
Na escolha diária da roupa a ser utilizada é normal que esta escolha seja realizada perante o estado emocional individual. A escolha também pode acontecer diante da emoção que se deseja causar no outro. Vamos aos exemplos: Normalmente a mulher quando está deprimida ou de TPM escolhe a roupa que expressa esta realidade. 

O melhor seria se a escolha fosse inversa, neste caso, assim a emoção pessoal poderia ir melhorando no decorrer do dia. Com o homem a escolha de roupas depressivas pode ocorrer após a derrota do seu time predileto ou a frustração de um projeto pessoal. Sendo a escolha da roupa que retrata a emoção negativa pode acontecer que no final do dia a pessoa esteja com a emoção mais reforçada. É importante pensar/refletir se vale a pena reforçar momentos depressivos.
Além da emoção, o visual transmite a identidade pessoal, quem você é. 

Pode acontecer de não transmitir nada, isso mesmo, nada. Neste caso são pessoas que estão perdidas entre ser o que deseja, a influencia do meio social ou o que vida profissional exige. É neste momento que identidades se perdem, ao perder a identidade, perde-se a referencia visual que desenvolve diariamente a força interna da identificação pessoal. Como Consultora de Imagem, vivencio esta reconstrução constantemente. Além da identidade ser uma referência do "EU" é uma forma do outro selecionar de quem aproximar ou distanciar. A identificação pessoal contribui na comunicação, reduzindo os possíveis atritos na aproximação. Comunicar errado, trás resultados diferentes do que se deseja.

A influência visual consiste no uso das cores, acabamento das peças de roupa e composição do look. Antes de alguma visita, reunião ou encontros, é comum o preparo na composição do look para influenciar o outro diante do resultado que deseja alcançar. Entrevista de emprego, um primeiro encontro e outras situações que são considerada importante os mínimos detalhes são pensados e estrategicamente utilizados.

O importante é saber que o vestir é uma atitude que transparece a essência das pessoas. Transmite informações relevantes que podem causar resultados importantes. Pense nisso a cada vez que for se vestir. 
Precisando busque profissionais que possam contribuir para uma comunicação mais assertiva. Antes de terminar não posso deixar de falar sobre como a tonalidade de voz e sua utilização, também são fatores que transparecem os aspectos psicológicos. Algumas vozes precisam de fonoaudiólogo para torná-las mais prazerosa e mais autêntica. Quem não pode fazer uso do visual para a leitura apresentada nos parágrafos anteriores, consegue fazer as mesmas identificações pela voz.

Tânia Araújo
(31) 99678-1865
Contato@taniaaraujo.com.br 



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)


*  Site pornô para cegos vira fenômeno cult nos EUA

Um site dirigido a cegos que oferece descrições em áudio de páginas pornôs na internet está virando um fenômeno cult nos Estados Unidos.
Chamado Porn for the Blind (Pornô para cegos, em tradução literal), o site disponibiliza clipes sonoros que trazem descrições, gravadas por voluntários, de cenas de sexo disponíveis na internet. Somente neste mês de abril o site já recebeu mais de 150 mil visitas. 
Antes de cada gravação, o locutor informa o endereço do site que está descrevendo para que os cegos possam acessar a página e então inicia a descrição das cenas de forma clara e direta com detalhes do cenário, cores, personagens e ambiente para que o usuário possa "imaginar" o que 
está se passando no vídeo. 
O site, fundado em 2006, passou a aumentar gradualmente sua audiência desde que disponibilizou um software que permite que internautas voluntários gravem as descrições pornôs em áudio. 
Segundo um dos fundadores, identificado como Elmer, desde que o sistema foi disponibilizado, em agosto de 2007, o site conta com 30 arquivos de áudio. Em entrevista à BBC Brasil, ele afirmou que o resultado tem sido positivo, mas que os usuários ainda pedem melhorias. 
"A maioria das gravações até agora foram feitas por homens e os usuários pedem mais clipes com vozes femininas e mais 'picantes'", disse Elmer. 
Ele comentou que vários usuários têm indagado se algumas das vozes seriam de celebridades. Elmer não negou ou confirmou se este seria o caso. 
Elmer acredita que grande parte dos voluntários que enviam as gravações são "pessoas comuns que querem contribuir com uma diferença positiva no mundo". 
De acordo com ele, a equipe ainda não teve que censurar nenhuma das gravações oferecidas pelos voluntários. No entanto, ele explica que alguns problemas técnicos em certos clipes obrigam os administradores a tirá-los da página. 
Segundo Elmer, a intenção do Porn for the Blind é "oferecer descrições de todas as páginas pornográficas disponíveis na internet".

Fonte:
BBCBrasil.com | Reporter BBC |

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)

Caros leitores, neste mês além dos torneios que abrilhantaram  as quadras, tivemos uma notícia que abalou e assustou muito a torcida de futebol de cinco brasileira!
leiam com atenção!
Primeiro vamos falar sobre as brilhantes campanha em quadra dos times que jogaram o regional de golbol no Pará/Belém 

Vamos lá:

1. sUNIACE-DF não dá chances para os adversários e conquista o título do Regional Centro-Norte de Goalball nas categorias masculina e feminina!
     A dobradinha dos brasilienses aconteceu na manhã de domingo (17), no ginásio da Universidade do Estado do Pará, em Belém. O último dia de competições contou com a presença do governador Simão Jatene.
    Na final feminina, a UNIACE-DF encarou nada menos que a pentacampeã regional e terceira colocada brasileira. Uma tarefa que parecia ser árdua para o time do Distrito Federal. Mas o excelente rendimento da equipe ao longo da competição, com vitórias arrasadoras, mostrara que as
jogadoras estavam empenhadas em serem as novas detentoras do título.
Durante o jogo foi uma equipe compacta na defesa e perigosa no arremessos. Qualidades suficientes para vencer a AMC-MT por 10 x 1 e chegar ao topo do pódio.
A disputa do título no masculino teve a UNIACE-DF, em busca do tetracampeonato, contra  a UEEJAA-PA, que contava com o apoio da torcida local. O jogo até que começou equilibrado e o público vibrava a cada jogada dos paraenses. No entanto, as bolas arremessadas por Leandro e
André encontraram os espaços na defesa e os dois brilharam novamente. A vantagem no placar só aumentava, e a equipe conseguiu fechar o jogo em 14 x 4.
Os jogos do terceiro lugar reservaram fortes emoções. Logo na primeira partida, pela categoria feminina, uma partida equilibrada entre UEEJAA-PA x ISMAC-MS. As duas equipes pouco erraram e o placar se manteve igual em boa parte do jogo. Foi então que surgiu Amanda. A ala
direita desequilibrou a favor das paraenses e o time da casa conseguiu vencer o jogo por 5 x 3, com quatro gols da camisa 4.
Na peleja masculina os corações bateram ainda mais forte. As equipes não conseguiam abrir grandes vantagens. No segundo tempo, a ABDV-DF chegou a ficar três gols a frente - a maior diferença em todo o jogo - e esteve perto da medalha de bronze e da última vaga para a Copa Loterias CAIXA de Goalball. E quando tudo parecia resolvido o ICEMAT-MT encontrou
forças para chegar ao empate. O jogo foi para o Gol de Ouro e, mesmo lesionado, Tiago conseguiu marcar e decretar a vitória de 8 x 7 para os mato-grossenses.
As atuações brilhantes de Jéssica Vitorino lhe renderam o prêmio de artilheira da competição. A jogadora da seleção brasileira foi a goleadora do evento com 36 gols e foi premiada pelo governador Simão Jatene, que também premiou o artilheiro da categoria masculina, Tiago,
do ICEMAT-MT. O ala direita balançou as redes adversárias 51 vezes, importantes para a equipe chegar ao terceiro lugar regional e garantir um lugar no Brasileiro da modalidade.
Após a competição o governador Simão Jatene agradeceu a todos os envolvidos na realização do evento e, em especial, aos atletas, que segundo ele, são verdadeiros campeões.
- Antes de tudo eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas que contribuíram para que este evento se realizasse. Um evento desse só possível de se realizar através do trabalho de muitas mãos. Então agradecer a cada uma das pessoas, professores, técnicos, familiares.
Enfim, eu hoje já sou careca de barba branca, mas já tive a idade de vocês, então imagino o quanto foi de expectativa para chegar até aqui.
Se vai conseguir ou não vai conseguir a passagem, a ideia de que o Pará é muito distante, Belém é muito longe. E vocês superaram todas essas barreiras. Então quero agradecer a todos, em especial aos campeões, mas eu confesso cá para mim; quem colocou esse uniforme já é campeão, pode
ter certeza disso. Independente de qualquer resultado só de vestir esse uniforme já o torna campeão - disse o governador Simão Jatene,  empolgando os atletas e público presentes no ginásio.

2. Melhor jogador do mundo de Futebol de 5, Ricardinho passa por cirurgia!
- O camisa 10 e capitão da Seleção Brasileira de Futebol de 5, Ricardinho, passou por uma cirurgia na quarta-feira (13), no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre/RS. O melhor jogador do mundo fraturou e teve um rompimento de ligamento da fíbula da perna esquerda, durante a final do Regional Sul, no último dia 10 de abril, em São Bernardo do Campo/SP.
Segundo o médico Paulo Rabelo, profissional do Sport Club Internacional, o procedimento cirúrgico foi um sucesso, e a previsão para que o craque brasileiro volte a trabalhar com bola é de quatro meses - os Jogos Paralímpicos começam no dia 07 de setembro. Via rede social, Ricardinho
tratou de tranquilizar a torcida brasileira e garantiu que estará recuperado até a disputa das Paralimpíadas do Rio 2016.
- Estou passando só para contar para vocês que minha cirurgia foi um sucesso, correu tudo bem. Estou me recuperando e em breve estarei fazendo fisioterapia para logo estar de volta às atividades e representar o Brasil nas Paralimpíadas. Creio que Deus vai me auxiliar e agradeço a todos que têm mandado uma força para mim - disse o craque.
Em 15 dias ele retirou os pontos, depois de mais 15 começará a fisioterapia.
E os trabalhos com bola para três a quatro meses após a cirurgia, um mês antes do início dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

3. Considerações finais:
Esses regionais estão pegando fogo! Mostrando que o desporto paralímpico  está cada dia mais disputado!
Parabenizo todos os atletas, professores, técnicos e a Cbdv que organiza com seus competentes e incansáveis corpo de funcionários!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

*  Finanças pessoais

Desconfie do crédito fácil

Marcia Dessen

Só muda o nome, a encrenca é a mesma: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento, CDC, leasing, crediário, cheque pré-datado, consignado. Para o tomador do crédito, tudo é dívida, que em maior ou menor escala afeta a gestão da renda pessoal e familiar futura,
comprometida com o pagamento dela. Vamos dar uma olhada nos tipos de crédito disponíveis no mercado e entender por que alguns são tão mais caros do que outros.

Sabe o limite do cartão de crédito e do cheque especial? É chamado de crédito rotativo. O limite está lá, à sua disposição para ser usado como você bem entender. Não tem vencimento, não tem quantidade de parcelas definidas, não exige garantia. Risco muito alto para quem empresta, por
isso os juros são altíssimos. Não use! Se não for possível evitar, use pelo menor período possível.

Em um empréstimo pessoal, a instituição financeira não quer saber o que você vai fazer com o dinheiro. Você paga em parcelas, capital mais juros, no prazo definido. O risco é menor porque o banco sabe quando e quanto você vai pagar. Risco menor, juros menores.

No financiamento o dinheiro tem destino certo, a compra de um carro ou de uma casa, por exemplo, e a operação é garantida pelo bem financiado.
A garantia permite que a instituição financeira fique com o bem caso você não pague a dívida. O risco dela diminui bastante, concorda? Não por acaso os juros caem bastante.

Consignado, ah, o consignado! A prestação é descontada do seu salário ou benefício previdenciário antes mesmo que você o receba. Se não fosse pela possibilidade de perda do emprego, a transação seria sem risco para o banco. Tem muita gente enrolada até o pescoço porque assumiu diversas
operações que chegam a comprometer toda a renda do cidadão.

CRÉDITO FÁCIL

Uma empresa está oferecendo crédito facilitado e pediu um depósito antecipado para liberar os recursos? Golpe à vista! Veja as recomendações do Banco Central:

- Procure sempre uma instituição autorizada pelo BC e certifique-se de estar tratando, de fato, com a instituição em questão;

- Não forneça seus dados pessoais nem cópia de documentos para desconhecidos;

- Nunca faça depósito inicial para obter empréstimos, principalmente em contas de pessoas físicas;

- Evite fazer empréstimos com empresas desconhecidas que veiculam anúncios em jornais, internet e que não tenham endereço conhecido;

- Desconfie de ofertas de crédito muito vantajosas ou facilitadas que dispensem avalista ou que não façam consultas a cadastros restritivos (SPC e Serasa, por exemplo);

- Não aceite a intermediação de pessoas com promessas de acelerar o crédito.

Vários golpistas do crédito fácil utilizam contas de depósito e, também, o nome de instituições financeiras e administradoras de consórcios regularmente constituídas. O BC recomenda verificar com a própria instituição financeira se a oferta do crédito é verdadeira e se a pessoa que te abordou representa, de fato, a empresa. Caso você tenha dúvida sobre os telefones da instituição financeira, consulte a Central de Atendimento ao Público do BC.

Tem limite para as taxas de juros cobradas? Não! Os juros são definidos pelo mercado. Compete a você pesquisar muito bem antes de contratar a operação de crédito e saiba que exista uma diferença enorme entre a menor e a maior taxa praticada. Veja, por exemplo, as taxas praticadas no início de dezembro nas operações de cartão de crédito rotativo. A menor, 3,98% ao mês (59,65% ao ano), e a maior, 20,01% ao mês (792,25%).
Acredita? Na página do BC você encontra o nome e a taxa CET (Custo Efetivo Total) cobrada por cada instituição financeira.

Descobriu que fez um mal negócio, que tem coisa melhor no mercado? Saiba que você tem o direito de liquidar antecipadamente a operação com redução proporcional dos juros. As instituições são obrigadas a informar as condições, sem criar quaisquer obstáculos. E a portabilidade da
operação de crédito para outra instituição financeira é também um direito seu.

Comecei o artigo chamando crédito de encrenca. Só depende de você que não seja.

Tem dúvidas sobre finanças pessoais? Escreva para

marcia.dessen@gmail.com

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:


*  Em 02/03/2016 11:01, Kátia Mourão escreveu:
>   Prezados,
> Desejo receber o jornal eletrônico em meu email.
>   Resido em Bhte-MG. Trabalho na fundação Municipal de Cultura e sou > Professora na modalidade EJA da rede municipal.
>   Antecipadamente agradeço,

 Kátia Mourão

/*/

Salve,

Cadastrada.

Consulte os números anteriores em: www.exaluibc.org.br/contraponto.htm

Valdenito de Souza - redator



- - -

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

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

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

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

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

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco
é:  os deficientes visuais e seu universo.
solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

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

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

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

---

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

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

*****
---

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

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

