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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Para Reflexão

Vivemos num país em que leis não faltam: a melhor legislação previdenciária, o melhor sistema eleitoral, as melhores leis voltadas para educação. Apenas, para citar alguns exemplos.

Em compensação, é o país onde mais se descumpre leis. E isto acontece desde quando D. João VI desembarcou no RJ, com toda a corte lusitana.

Quando as leis dizem respeito às minorias, o descumprimento é mais gritante ainda.

No nosso segmento, vejamos o exemplo do caso da Lei que nos garante as Prioridades de atendimento, especial e imediato, em repartições públicas ou que prestam serviço público
o(N o 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
 Neste, referindo-se, diretamente, às instituições financeiras.

Como teria que ser a aplicação correta desta lei?

Creio que qualquer pessoa que entenda o português sabe que atendimento imediato, no caso dos bancos, significa chegar ao primeiro caixa a desocupar e ter a garantia do direito ao atendimento imediato.

Na prática, sabemos que isso não acontece. Os bancos entenderam que prioridade é destinar um caixa específico para atender a todas as prioridades possíveis. Idosos, gestantes, deficientes e quem mais houver.

Resulta daí, uma fila enorme, interminável. É que, além de esperar o tempo normal do atendimento agravado pela dificuldade dos clientes, tem-se que esperar a lentidão do funcionário, que sempre é, talvez pela nossa sorte, o mais lento da instituição.

Outras leis existem e muito bem pensadas, porém muito mal cumpridas.

Então, é relevante refletirmos sobre o que vamos fazer para termos representação nas câmaras de decisão, seja, termos voz garantida para exigir, como cidadãos, o cumprimento das leis que garantem nossos direito básicos.

Catalogando alguns temas, como motes,  para reflexões, questionamos:

Quantos vereadores e deputados cegos existem no país? Quantos vereadores e deputados têm como plataforma de suas ações, a defesa dos direitos das pessoas cegas? 

Quais são as causas do distanciamento de nossos pares das instituições políticas? Será o despreparo? Será o desinteresse? Será a falta de apoio financeiro?

Será que se houvesse mais presença dos Cegos, como é o caso da participação dos cadeirantes, na vida pública, nossas leis seriam mais adequadas às nossas realidades e necessidades, sem servir de degraus na construção da fama de aventureiros?



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

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

No dia 30/04 foi realizada mais uma entrevista para o Projeto Memória do IBC, com o ex-aluno e atual funcionário da casa Michael Ramos Carvalho.

Participação da Associação dos Ex-Alunos do IBC na 1ª etapa classificatória da Copa-Brasil de Xadrez de 2014

A FBXDV e a ADEVIBEL realizaram a 1ª etapa classificatória da Copa-Brasil de Xadrez de 2014. O evento ocorreu entre os 01 e 03 de maio, em Belo Horizonte - MG. Nossa Entidade se fez representar por seus 3 atletas: Crisolon Terto VilasBoas (7º lugar), Maurício Vicente de Lima (6º lugar) e Rodrigo de Souza Silva (2º lugar). Além disso,  nossa equipe conquistou a 3ª colocação. Vale ressaltar que, em parceria com o IBC e com a FBXDV, estamos estruturando a 2ª etapa, que acontecerá  no período de 25 a 27 de julho.

No dia 9/05 fez-se uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para se montar cestas básicas, para serem distribuídas a famílias de alunos, ex-alunos e reabilitando hipossuficientes, ou 
seja, sem condições de adquirirem estes produtos.

No dia 15/05, a Associação dos ex-alunos do IBC, o Conselho Brasileiro para o Bem-estar do cego e o IBC promoveram uma palestra sobre a nova lei de aposentadoria especial para pessoas com deficiência, no auditório do IBC, à qual compareceram cerca de 50 pessoas. A palestra foi ministrada por Michele Terra, diretora dos projetos sociais do INSS e teve por finalidade divulgar mais um direito conquistado pelas pessoas com deficiência.

No dia 19/05 foi realizada uma entrevista para o DV e a Mídia com o comunicador da Rádio Nativa Fernando Borges.

No dia 24/05 foi realizado um passeio ao Pão de Açúcar.

No dia 29/05 será realizada uma reunião aberta para se discutir o futuro da Associação.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Damos prosseguimemto a esta série fasciculada, com material reunido pelo Professor aposentado, de Inglês, do IBC, Paulo Felicíssimo Ferreira, referente à História Cronológica do Imperial Instituto Benjamin Constant.
São respeitadas aqui, as expressões usadas e a grafia da época.

Parte VIII

p. 109

À vista destas considerações, presumo que o Governo Imperial promoverá a vinda de muitos meninos cegos para o Instituto, tomando  as  medidas  da seguinte proposta:

1ª - Para maior concorrência de alunos ao Instituto

1ª - Enviar pelo  Ministro  e  Secretário  de  Estado  dos  Negócios  do Império,  insinuações  aos  presidentes  das  províncias,  para  que  se proponham às respectivas assembleias provinciais a decretação da despesa que for necessária ao trânsito dos meninos de um ou outro sexo,  livres, de 6 a 14 anos de idade, e a sua manutenção no mesmo instituto, em conformidade do seu  regulamento, do qual  se  lhes  remeterá  exemplares impressos, bem como os do decreto da sua fundação, recomendando-lhes que empreguem os meios de sua ação e os de sua legítima influência a bem de que seja adotada esta medida.

2ª - Ordenar, pelo Ministério da Justiça,  ao  chefe  de  polícia  desta corte, para que mande intimar aos pais, tutores ou parentes das crianças cegas que andem mendigando, para que os recolham ao Instituto, e que  se o não fizerem em breve prazo, mande executar a medida intimar.

3ª - Enviar  aos  chefes  de  polícia  das  províncias  a  mesma  ordem, entendendo-se eles com os presidentes para
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a melhor execução da medida.

4º - Determinar, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos  agentes diplomáticos  ou  consulares  brasileiros  residentes  nas    repúblicas espanholas  vizinhas  do  Brasil,  a  publicação  de  notícias  sobre  o instituto brasileiro dos meninos cegos para cujo fim se lhes enviarão os impressos  que  forem  necessários.  Deverá  lembrar-lhes  também    que facilitem a remessa dos meninos cegos que se  disponham  a  vir  para  o Brasil, não com dispêndio algum da nação  brasileira,  mas  com  aqueles bons ofícios com que possam intervir neste particular.

O futuro estabelecimento dos cegos desvalidos que se  estão  educando  e instruindo  no  Instituto,  deve  ser  já  um  objeto  de    importantes considerações para o Governo, porque tendo eles percorrido com manifesto aproveitamento a metade do tempo fixado na lei  para  o  seu  tirocínio,
terminado que esteja têm de empregar na sociedade as  suas  habilitações para que nela possam granjear os meios de sua subsistência.

Acontecerá, porém, que, ainda  mesmo  possuindo  as  melhores,  se  lhes faltarem benefícios com que sejam auxiliados nos seus  estabelecimentos, terã de lutar com grandes dificuldades, que muitas  vezes  não  poderão vencer, e assim ficarão arriscados a  cair  na  indigência,  perdendo-se
todo o trabalho e despesas que o Estado tenha feito para dela os salvar.
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No  Instituto  de  Paris,  em  alguns  da  Alemanha  e  da    Inglaterra subvencionados pelo Estado, e mesmo nos da América  do  Norte,  mantidos com  rendas  provenientes  de  donativos    particulares,    têm-se-lhes adicionado caixas de beneficência para  as  circunstâncias  mencionadas,
por se haver reconhecido, que são elas ou a criação de um  patrimônio  o complemento de tais instituições.

O que goza da vista encontra mil caminhos abertos à sua  carreira,  logo que  termina  os  seus  estudos,  tendo  adquiridas   as    convenientes habilitações; o cego, porém, carece de  ser  guiado  a  qualquer  destes caminhos e o meio de o conduzir é ampará-lo da miséria até que comece  a
pôr em ação os seus próprios recursos, e principie a colher deles a  sua subsistência.

Pensamento da criação de um fundo de socorros transpira das  disposições do decreto nº 1428  de  12  de  setembro  de  1854,  o  da  fundação  do Instituto, e das do seu regulamento provisório  de  18  de  dezembro  do mesmo ano.

Diz o Art. 38 do citado decreto: "Os alunos pobres,  quando  completarem seus estudos, terão o destino que o Governo julgar conveniente,  se  não forem empregados como repetidores, na conformidade dos Arts. 40 e 41".

O Art. 79 do regulamento dispõe o seguinte "Os saldos que se acharem  no fim de cada ano, serão de preferência aplicados, com prévia autorização
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do Ministro do Império, à compra de apólices da dívida pública fundada."

Mas o Art. 38 do decreto nada estabelece positivamente sobre os meios de que lançará mão o Governo  para  dar  um  destino  vantajoso  aos  cegos desvalidos, quando se acharem em estado de sair do Instituto; nem o Art. 79 do regulamento é exequível, nem o tem sido até agora, por ter  contra si a disposição da lei geral que determina serem recolhidos  ao  Tesouro Nacional os saldos que se verificarem no fim do ano financeiro, em todas as estações de despesas públicas.

Pelo que acabo de expor me parece palpitante a necessidade da criação de uma caixa de beneficência em favor dos alunos pobres  do  Instituto  dos meninos cegos, que julgo poder  ser  decretada  com  as  disposições  da seguinte:

2ª - Proposta para a criação de uma caixa de beneficência

Fica criada uma caixa de beneficência em favor dos  alunos  do  Imperial Instituto  dos  Meninos  Cegos  que  forem  reconhecidamente  pobres  e desvalidos, que tiverem terminado a sua  educação  e  estudos  no  mesmo instituto e que careçam de amparo até  que  possam  subsistir  com  seus
próprios recursos intelectuais ou industriais.

Art. 1º - Esta caixa se estabelecerá no Banco do Brasil
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e nela se irão acumulando os prêmios ao capital do seu fundo.

Art. 2º - O capital desta caixa será proveniente:

§ 1º - Das quantias com que o Poder  Moderador  se  digne  beneficiar  o Instituto em virtude de comutações de penas;

§ 2º -  Das  quantias  que  forem  doadas  ou  deixadas  em  legados  ao Instituto;

§ 3º - Do produto das vendas de ações  de  companhias  ou  de  quaisquer objetos ou propriedades ou de seus alugueres, que lhe forem  doados  ou  legados;

§ 4º - Do produto do benefício de 60 loterias, livres  do  pagamento  do selo, das quais se extraiam  duas  todos  os  anos,  com  preferência  a quaisquer outras;

§ 5º - Dos benefícios que quaisquer teatros ou artistas lhe queiram dar;

§ 6º - do que ganharem os alunos pelos concertos de música ou por festas de igrejas a que sejam chamados como músicos, e do produto da venda  dos objetos que possam fabricar como artífices.

Art. 3º - As disposições do parágrafo antecedente podem ser alteradas no todo ou em parte, quando o Governo  entenda  que  este  rendimento  deva entrar na caixa como pertencente a um ou outro dos  alunos  artistas  ou artífices ou a  eles  conjuntamente,  ou  que  convenha  fazer  exceções
merecidas, mandando entregar sempre ou interpoladamente a  um  ou  outro dos que tiverem trabalhado para este rendimento, a  cota-parte  que  lhe competia.
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Art. 4º - As quantias que alguns alunos  possuam  e  existam  em  outras caixas serão recolhidas ao Banco do Brasil; e tanto estas como todas  as outras postas nele a prêmio, e que pertençam exclusivamente  a  qualquer dos alunos do Instituto, posto que separadas  da  caixa,  ficam  sob  as
vistas do Ministério do Império, que tomará  conhecimento  do  movimento destes capitais.

Art. 5º - As quantias existentes no Banco, pertencentes a qualquer aluno que  falecer  sem  herdeiros  forçados,  entrarão para  a caixa de beneficência.

Art. 6º -  As  que  pertencerem  a  qualquer  dos  alunos  que  falecer, provenientes, de doações que lhe fossem feitas depois da sua entrada  no Instituto, entrarão para a caixa, ainda que o falecido  tenha  herdeiros forçados.

Art. 7º - Só têm direitos aos socorros da caixa:

§ 1º - Os alunos que, tendo findado o curso de estudos e aprendizagem de ofícios do Instituto, não tiverem  pais,  parentes  ou  protetores,  que possam promover os  seus  estabelecimentos  e  encarregarem-se  de  suas subsistências.

§ 2º - As alunas serão preferidas aos alunos  na  obtenção  de  socorros mais pingues.

§ 3º - Em idênticas circunstâncias de pobreza e desamparo, os de  melhor comportamento terão preferência aos mais hábeis.

Art. 8º - Todos os alunos reconhecidamente  pobres  e  desvalidos,  quer sejam da corte, quer das províncias, têm iguais direitos aos socorros da caixa.

Art. 9º - Não poderá o Governo empregar nos socorros
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que conceder, mais da soma proveniente dos rendimentos da caixa, ficando sempre intacto o capital.

Art. 10 - O Governo determinará o quantitativo dos  socorros  e  o  modo como devem ser empregados, porque eles têm de variar conforme a soma das rendas da caixa e as circunstâncias que ocorrerem.

Art. 11 - Quando as rendas da caixa avultarem, poderá o Governo conceder delas pensões a um ou mais alunos que se  tenham  distinguido  por  seus talentos ou gênio industrial, ainda mesmo que  pertençam  à  classe  dos abastados, para irem aperfeiçoar-se em qualquer dos ramos de ciência, de
arte ou de indústria em qualquer dos institutos da Europa ou da  América do Norte, onde mais lhes convenha.

Art. 12 - Em tais circunstâncias  da  caixa,  também  poderá  o  Governo estabelecer  dotes  para  as  alunas  pobres  que   encontrem    maridos morigerados, exercendo ocupação útil.

Art. 13 - Logo que  os  indivíduos  pobres,  educados  e  instruídos  no Instituto, encontrem emprego científico, artístico ou industrial,  cujos rendimentos os garantam da indigência e bastem  para  sua  subsistência, findarão os socorros que lhes prestam a caixa.

Art. 14 - Também terminarão para aqueles que se tornarem dignos.

Art. 15 - Os socorros que a caixa preste, à Exceção dos dotes às  cegas pobres, não são doações, e sim empréstimos, que  serão  indenizados  por aqueles que deles
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se tiverem aproveitado, logo que estejam nas circunstâncias de o  fazer, pagando o que lhes for possível, livre de ??? e sem  tempo  determinado; por isso só prescreverá esta dívida por morte do devedor.

Art. 16 - Os pedidos de socorro da caixa serão feitos com  requerimentos à Sua Majestade Imperial, entregues ao diretor do Instituto, para que os envie, acompanhados com a sua informação  à  Secretaria  de  Estado  dos Negócios do Império.

Art. 17 - Logo que  haja  quantia  suficiente  para  servir  para  fundo primordial da caixa, o diretor  do  Instituto  receberá  autorização  do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, para servir  de procurador  do  mesmo  instituto,  recebendo as  letras do banco, apresentando-as nos dias dos seus vencimentos, fazendo  as  entradas  de novas quantias, tudo em nome do Instituto; e para servir  de  procurador dos alunos que possuam capitais,  cujo  movimento  será  feito  em  seus
respectivos nomes, declarando a qualidade de alunos do Instituto.

Art. 18 - O Banco do Brasil receberá ao mesmo tempo  a  participação  do dito ministro, de  achar-se  o  diretor  do  Instituto  autorizado  para representar o estabelecimento e seus alunos, no movimento dos fundos  da caixa e dos capitais dos alunos dela separados.

Art. 19 - Nenhuma quantia poderá sair da caixa  sem  expressa  ordem  do sobredito ministro ao diretor do Instituto  autorizando-o  a  recebê-la, indicando o emprego que dela deva fazer.
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Art. 20 -  Os  alunos  que  possuírem  capitais  na  caixa,  só  poderão recebê-los quando se retirarem do Instituto, depois de findo o curso dos seus estudos; mas em qualquer caso, para que tomem  posse  deles,  ficam sujeitos às disposições dos Arts. 16 e 19.

Art. 21 - O  diretor  do  Instituto  conservará  em  dia, em um livro especial, a escrituração do movimento dos fundos da  caixa, fazendo  em livro separado a escrituração do que pertença privativamente aos alunos.

Art. 22 - À vista destes livros, enviará o diretor todos os anos no  mês de janeiro ao Ministério do Império, uma conta em que demonstre o estado em que se achar a caixa.

Art. 23 - Conservará o mesmo diretor,  sobre  os  indivíduos  socorridos pela caixa, uma inspeção vigilante, mais ou menos direta, enquanto  tais indivíduos fruírem benefícios da caixa, enviando ao mesmo Ministério, no mês de junho de todos os anos, uma informação,  a  mais  exata  que  for
possível, sobre o  comportamento  dos  mesmos  indivíduos,  e  sobre  os progressos de seus estabelecimentos, designando expressamente se merecem e se carecem a continuação dos socorros da caixa.

Art. 24 - Precederão, sempre, informações circunstanciadas do diretor do Instituto ao Ministério do Império, a concessão ou cessação dos socorros da caixa.

Art. 25 - Os saldos que se realizarem, verificados pelas
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contas correntes no fim dos anos financeiros, pagas  todas  as  despesas feitas dentro dos respectivos  exercícios, entrarão para a caixa de beneficência, ficando revogadas as leis em contrário à disposição  deste último artigo.

A disposição do decreto de 12 de  setembro  de  1854,  que  determina  o começo do ensino das artes mecânicas, nos primeiros 3 anos do curso do Instituto, não podia ser executada logo após a  sua  fundação,  e  só  é realizado quando, completamente montado o estabelecimento, haja diversas
oficinas nele abertas.

Mas,  para  que  tais  oficinas  se  estabeleçam,  é  mister  desde   já prepararem-se-lhes os mestres, que é bem possível e  conveniente  saírem do número dos primeiros e atuais educandos.

As alunas têm uma mestra para os trabalhos  materiais  próprios  de  seu sexo, em que estão se aperfeiçoando.

Os alunos mais adiantados têm a oficina tipográfica, na qual, os  2  que nela trabalham aprendendo a  compor,  pouco  falta  para  que  se  possa considerá-los habilitados.

Há um bom afinador de pianos, que já aprendeu este ofício no Instituto.

Existem, porém, outros alunos que não possuem a agudeza de talento  e  o gosto para os estudos; mostraram ???
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com a cegueira. Um manifesta habilidade para o ofício de torneiro; outro para o de encadernador, e há mais 2, um dos quais pode aprender o ofício de empalhador, e outro o de ???.

Convém não perder-se tempo e aproveitar estes alunos em tais ofícios.

Devendo ser grande a despesa que se  fizesse  em  contratar  os  mestres precisos (sendo aliás tão diminuto o número dos alunos) e em estabelecer as oficinas apropriadas dentro do Instituto,  ainda  mesmo  em  pequenas proporções, julgo poder-se  dar  princípio  de  execução  à  benéfica  e
previdente disposição da lei, distribuindo-se  os  alunos,  de  que  fiz menção por oficinas externas, encarregados a  mestres  idôneos,  que  se acharão facilmente por uma  módica  gratificação  mensal  ou  depois de terminada a aprendizagem.

Os alunos deverão continuar  a  receber  a  instrução  primária  de  que careçam, e por isto basta que  nos  primeiros  tempos  só  concorram  às oficinas externas 3 vezes por semana.

Enquanto não estiverem adiantados e não precisarem de maior  assiduidade no trabalho, deverão comer e pernoitar no Instituto.

As gratificações aos mestres, o custo do material para o ensino, e a despesa com mais um servente para empregar-se especialmente na  condução dos alunos não devem induzir a gastos avultados.
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Para o serviço atual do Instituto, o número dos  serventes  que  existem não é bem suficiente se for adotada esta minha proposta. É indispensável mais um servente.

Tendo indicado estas medidas, de execução pouco dispendiosa e porventura férteis em bons resultados, parece-me que os meios de as pôr em  prática são os da seguinte:

3ª - Proposta para principiarem-se a ensinar  alguns  ofícios  mecânicos aos alunos do Instituto

Para que alguns dos atuais alunos do Instituto  principiem  desde  já  a aprender ofícios mecânicos:

Art. 1º - § 1º - O Ministro e  Secretário  de  Estado  dos  Negócios  do Império autorizará o diretor do Instituto a escolher alguns  dos  atuais alunos  do  mesmo  instituto  para  mandar-lhes  ensinar,  em   oficinas particulares, ofícios compatíveis com a cegueira, para os quais  mostrem propensão.

§ 2º - A contratar mestres idôneos em  cujas  tendas  os  alunos  possam aprender.

§ 3º - A marcar os dias de trabalho, sem prejuízo da instrução  primária de que os alunos careçam.

§ 4º - A fornecer os materiais e instrumentos precisos para este ensino.
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§ 5º - A tomar todas as providências  conducentes  ao  melhor  êxito  do mesmo ensino.

Art. 2º - Dependerá da aprovação do mesmo ministro o contrato com os mestres que queiram receber qualquer gratificação pelo  trabalho  de  se prestarem a este ensino.

Art. 3º - O diretor só poderá permitir que comam ou  pernoitem  fora  do Instituto a alguns alunos, quando, tendo  mais  de  18  anos  de  idade, estiverem  adiantados  nos  ofícios,  sendo-lhes   convenientes    maior assiduidade no trabalho, e que sejam de bom comportamento, a bem de  que
possa afrouxar para com eles a disciplina do Instituto.

Art. 4º - O diretor dará parte ao mesmo ministro de tudo quanto  ocorrer extraordinariamente, e que reclame providências no ensino  das  oficinas externas que não estejam ao seu alcance.

Art. 5º - Aumentar-se-á mais um servente ao número dos  que  existem  no Instituto, especialmente encarregado de guiar e acompanhar os alunos em suas idas e voltas das oficinas externas.


Determina o Art. 28 do decreto de 12 de setembro de 1854 que do  5º  ano em diante se ensine a  geometria  plana  e  retilínea, a geografia, a história antiga,
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média e moderna, e se façam as explicações das doutrinas dos evangelhos.

Já tem o Instituto uma cadeira para o ensino da geografia e da história, e o professor da  história  sagrada  e  dogma  já  está  encarregado  de explicar as doutrinas evangélicas.

Falta para o 5º ano a criação da cadeira de geometria, que já  deve  ser provida por ter  de  funcionar  em  1859.  Devendo  eu  antecipar-me  em preparar o que  seja  necessário  para  o  exercício  deste  magistério, encomendei para Paris todo  o  material  igual  ao  que  se  emprega  no Instituto dos Jovens Cegos daquela capital.

Vejo, porém, que os alunos do nosso instituto têm se adiantado  mais  do que exigia a lei e que podem estudar um  pouco  mais  do  que  está  ??? restrito, para completarem a instrução que é  possível  dar-se-lhes  nas atuais circunstâncias, e do que bem  carecem,  sem  que  por  isso  seja
preciso aumentar-se o número de professores, nem mais um Real à  despesa com o professorado indicado na lei. Ensinando-se aos  alunos  a  álgebra encontrarão eles no  seu  estudo  o  complemento dos da aritmética e geometria e podendo adquirir  noções  genéricas  das  chamadas  ciências naturais, como física, química, botânica, astronomia quanto lhes  bastem para uma  instrução  e  educação  social,  um  pouco  mais  distinta  da ordinária e para que com a sua maior ilustração possam captar maior grau de estima e consideração
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julgo que se pode adicionar às obrigações do professor de geometria a de ensinar também a álgebra e fornecer  essas  noções  gerais  de  ciências naturais.

Encontrar-se-á pessoa suficiente para preencher esta  cadeira,  no  que, como já disse, não se aumente a despesa. É provável que um  só  ano  não baste para o ensino destas matérias do modo como  fica  mencionado;  mas dois anos, sem que haja demasiada acumulação de estudos  e  sem  que se altere a lei, serão bastantes para que este magistério complete a instrução que assim dele se reclama.

Por estas considerações faço a seguinte:

4ª - Proposta para a criação da cadeira de geometria plana e  retilínea, conforme determina a lei, sendo também incumbida do ensino da álgebra, e de dar aos alunos noções genéricas de ciências naturais

Art. 1º - Criar-se-á para o 5º ano  do  curso  de  estudos  do  Imperial Instituto dos Meninos  Cegos,  uma  cadeira  encarregada  do  ensino  da geometria plana e retilínea, de álgebra, e de fornecer noções gerais  de ciências naturais, exercida por um  só  professor,  com  os  vencimentos
marcados na tabela para qualquer outro professor de
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uma cadeira do Instituto.

Art. 2º - O professor desta cadeira poderá dividir o ensino das matérias encarregadas ao seu magistério em 2 anos consecutivos.


3 dias depois que tivemos a honra de apresentar à Sua Majestade Imperial a nossa carta e as propostas, o  mesmo  augusto  Senhor,  por  sua  suma bondade, dignou-se entregar-nos as propostas e dizer-nos que  as  achava proveitosas, indicando-nos porém sobre a segunda, a da criação da  caixa de beneficência, alguns artigos que deviam  ser  modificados,  e  outros suprimidos,  por  contrários ao direito estabelecido pela nossa legislação.

Agradecemos às muito justas observações de  Sua  Majestade  Imperial, e ficamos bem cordialmente penhorados pelo seu benevolente deferimento  ao nosso apelo.

Logo depois de assinada a escritura da  compra da propriedade para o Instituto, entregamos ao Ministro do Império uma informação sobre os reparos  de  que  a  casa  carecia  com  urgência,  as    mudanças de repartimentos, os acréscimos precisos.

O ministro ordenou à diretoria das obras públicas que o informasse sobre as que nós indicávamos, inteligenciando-se conosco, fazendo o  risco  da obra e o seu orçamento.

A diretoria mandou proceder a  estes  trabalhos  pelo seu arquiteto e mestres e logo que foram terminados, em setembro os enviou ao ministro.
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Orçou as despesas  para  estas  obras  em  54  contos,  cujo  orçamento, parecendo ao ministro pouco  minucioso  e  muito  excessivo,  mandou-nos chamar, incumbiu-nos de procurar mestres conceituados,  com  prática  de avaliadores e acreditados como empresários de tais  obras,  pedindo-lhes que fizessem um  orçamento  circunstanciado,  no  qual  ???  tivesse  as quantidades e qualidades dos diversos materiais que se tinha a  empregar para  a  execução  daquele  risco,  quais  seus  preços  e  o  custo  da mão-de-obra.

Examinando o risco, observamos que os repartimentos não tinham,  nem  as dimensões, nem as situações que havíamos inculcado, por  parecer-nos  as mais competentes. Talvez proviesse esta diferença  notável  de  nos  não haver o arquiteto compreendido.

A casa ocupa um paralelogramo de 111 palmos nas frentes e 178 nos lados, compreendia os 2 pátios internos: tem um só pavimento, e apenas  pequeno sótão, ou antes forro, porque nenhuma janela dá  para  o  exterior  é  o lugar que ainda serve para dormitório do sexo masculino. As  frentes  do
edifício correm do S. E. 4-1/2 S=N.O. 4-1/2 N; e os lados de  S.O  4-1/2 O=N.E. 4-1/2 E.

Segue-se que o lado do edifício que olha para o N.O 4-1/2 N, e  que  faz frente para o mar, é ferido pelo sol desde que nasce até as 4 ou 5 h  da tarde: o lado oposto fica a maior parte do dia na sombra.

Ora, devendo consistir o acréscimo do prédio, (cujo telhado
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está arruinadíssimo) em levantar-se um sobrado  para  a  acomodação  das aulas, dormitórios; tem de ser completamente dividido para separação dos dois sexos, cabendo nesta divisão menor parte  às  alunas,  cujo  número regula por metade dos alunos. Esta divisão cumpre praticar-se ao  correr
da frente, porque assim quer  os  alunos,  quer  as  alunas  ficarão  no repartimento que lhes pertença, com um lado do sol e  outro  da  sombra: foi isto o que  indicamos:  mas  a  planta  do  edifício  que  recebemos apresentava a divisão ao correr dos lados, o que dava aos alunos todo  o
lado ensolarado e  às  alunas  o  contrário:  seria  semelhante  divisão seguida deste grande inconveniente e de muitos outros na construção  das privadas, isto com maiores despesas do que as necessárias na conveniente divisão.

Não devíamos mandar fazer um novo orçamento  por  aquela  planta.  Fomos portanto induzidos a pedir ao arquiteto Francisco Joaquim Bittencourt da Silva,  para  que  levantasse  nova  planta,  ao  que  se  prestou   com solicitude e  gratuitamente,  empregando  neste  trabalho  vários  dias,
ajudado nele por pessoas da sua escolha.

Entregou-nos uma planta com exatíssimas dimensões e com os repartimentos convenientes, acompanhada até do  perfeito  desenho  do  edifício,  como ficaria depois que fosse reconstruído.

Munidos  desta  planta,  procuramos  o  carpinteiro  e  mestre-de-obras, Antonio Dias Pinto Aleixo, pessoa  abastada,  hábil,  muito  prática  em construções de casa e bastante acreditada nesta corte, e lhe pedimos que
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visse aquele último risco, examinasse o edifício com a possível atenção, e, acompanhado por mestre pedreiro de sua confiança, fizesse com toda  a individuação um orçamento daquela obra.

Prestou-se também gratuitamente a  este  trabalho,  no  qual  igualmente gastou alguns dias, e entregou-nos este orçamento, que  nada  deixava  a desejar-se.

Orçou em 33 contos de réis toda a construção; 21 contos menos do que o cômputo apresentado pela diretoria das obras públicas; e  nos  asseverou que,  encarregado  desta  construção,  a  faria  por    esta    quantia, sujeitando-se a toda e qualquer inspeção do Governo, não só sobre a qualidade dos materiais, como sobre o trabalho dos operários.

Adicionando-se para a soma deste novo orçamento os 10 contos de réis que sobraram da quantia votada pela  Assembleia  Geral  Legislativa  para  a compra da propriedade, bastavam 23 contos de réis para toda a despesa.

Entregamos pessoalmente a nova planta da obra e o seu novo orçamento  ao Ministro  do  Império  no  dia  14  de  novembro;  porém,  ou  porque  o Ministério, então, já tratava de retirar-se (o que aconteceu  em  meados de dezembro), ou porque o ministro julgasse ser preciso  pedir-se,  para
este gasto, novo crédito à Assembleia Geral Legislativa no seguinte ano, nenhuma solução houve a respeito deste negócio.

No dia 15 participamos ao Comissário do Governo
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terem-se fechado as aulas naquele dia, conforme determina o regulamento,  pedindo a designação do dia para os exames particulares.

A 17 enviamos à sua aprovação o programa para as solenidades dos exames públicos e distribuições de prêmios, se  Suas  Majestades  Imperiais  se dignassem honrar estes atos com a sua assistência.

Foi marcado o dia 20 para os exames aos quais veio presidir o Comissário do Governo. Era o 4º ano do curso e conseguintemente  4  as  turmas  dos examinandos.

Na do 4º  ano  saiu  um  aprovado  plenamente  com  distinção,  e  outro plenamente. Na do 3º ano saíram aprovados uma aluna e  um  aluno,  ambos plenamente com distinção.

Deixaram de fazer exames neste ano uma aluna e  3  alunos,  por  se  não acharem prontos.

Na do 2º foi aprovado um aluno plenamente com distinção, 2 plenamente, e uma aluna simplesmente.  2  alunos  desta  turma,  por  se  não  acharem prontos, não fizeram exames.

Na do 1º foram aprovados uma aluna e um aluno plenamente com  distinção, e outra aluna plenamente, deixando de fazer exames um aluno e uma  aluna que ainda não estavam habilitados.

Das provas que deram em música, sendo a primeira vez que as manifestavam nas regras de contraponto, um aluno, entre todos os outros as apresentou mais distintas e louváveis.

Nota do colunista:

No presente número não podia deixar de manifestar minha preocupação, como docente do Instituto Benjamin Constant, em face do prolongado retardo na apresentação dos demais servidores, docentes e técnicos, que desde fevereiro do ano em curso, aguardam sua incorporação ao seu corpo
funcional! De acordo com a lei eleitoral, rterão até 5 de julho para que isso aconteça.
No dia 18 de maio, domingo próximo passado, aconteceu um concurso complementar para o IBC, para o preenchimento de cargos em algumas das áreas docentes e de técnicos. Certamente, pela exiguidade de tempo, mesmo que o resultado seja homologado ainda nas próximas semanas,
estes somente serão admitidos e incorporados ao IBC, a partir do próximo ano, isso se levarmos em conta o lento encaminhamento do MEC dado à questão. Por agora o que resta a todos nós e principalmente aos alunos, a quem se oferecem os serviços educacionais é esperar com alguma calma. Por enquanto só ouvimos o incômodo siléncio ruidoso

Qualquer colaboração para: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques
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Colunista: JOSÉ WALTER FIGUEREDO  (jowfig@gmail.com)

* Primeiro celular em braille do mundo é lançado com preço popular 

A empresa britânica OwnFone lançou oficialmente nesta segunda-feira (19) o primeiro celular em braille do mundo, que custa 60 libras (cerca de R$ 223), no Reino Unido. Para quem não sabe ler em braile, o smartphone ainda oferece uma cobertura opcional com teclas de letras em alto relevo no teclado.
Novo gadget é voltado para pessoas com deficiência visual

Voltado para quem tem deficiência visual, ele é fabricado todo com impressão 3D, segundo o seu inventor Tom Sunderland. Em entrevista à BBC, ele diz que o método foi suficiente para criar os botões personalizados em braille de maneira rápida e econômica. O design do gadget, por sua vez, é bem arredondado, e ele está disponível em várias cores.

党O telefone pode ser personalizado com dois ou quatro botões pré-programados para ligar para amigos ou serviços de emergência. É o primeiro telefone com teclado impresso em 3D, e para quem não sabe ler Braille, podemos imprimir textura e texto em alto relevo”, conta o inventor do aparelho.
Quem deseja comprar um telefone tem que entrar no site da companhia e criar um design customizado de acordo com as necessidades pessoais. Vale lembrar que uma empresa indiana já fez um protótipo de smartphone com braille em 2013, porém, esse é o primeiro que, de fato, acaba saindo do papel.
Via BBC

Fonte: TechTudo

***

* Na Paulista, piso tátil para cegos acaba em parede e "oculta" metrô

Instalado há seis anos para orientar a passagem de pessoas cegas ou com baixa visão, o piso tátil das calçadas da avenida Paulista apresenta problemas que podem confundir o pedestre. 
党Ando bem porque já estou acostumado, mas o cego que vier pela primeira vez não vai achar o metrô”, diz José Rosaldo, 39, que é cego. 
Ele desce na estação Brigadeiro e caminha, seguindo o piso, até a praça Oswaldo Cruz, onde trabalha como massoterapeuta. 
O piso tem linhas retas em relevo para indicar ao cego trechos sem obstáculos (piso direcional). Quando há desvios para acessos ou barreiras, o relevo é de bolinhas, o chamado piso de alerta.
Na sexta–feira (16), a Folha percorreu a avenida e não encontrou piso de alerta na entrada das três estações da via – uma das únicas da cidade com o equipamento em quase toda sua extensão. Sem ele o cego não é avisado de que há uma entrada para a estação do metrô.
O equipamento foi instalado em 2008, durante a gestão de Gilberto Kassab (PSD).
Os pontos de ônibus da área também não possuem essa sinalização de alerta. 
No quarteirão do Conjunto Nacional, o piso desaparece. “Se a pessoa não tem muita experiência, como eu, fica desorientada”, diz a estudante de pedagogia Camila Domingues, 23, em seu primeiro passeio na Paulista.
Moradora de Cotia, ela perdeu a visão há dois anos e faz aulas de mobilidade em uma associação de São Paulo. 
党Achei o piso irregular. Em algumas partes ele segue bem, mas desvia demais, tem muito buraco e a bengala acaba presa”, afirma. 
Em outros três pontos da avenida Paulista, o piso para cegos acaba em paredes, sem o relevo de alerta. “Assim a pessoa pode se assustar com a parede. Se ele [deficiente visual] não usar a bengala adequadamente, pode sofrer um acidente”, afirma João Moraes Felippe, professor de orientação da Laramara (Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual).
Outro Lado
A prefeitura afirmou que fará uma vistoria na avenida Paulista para providenciar os reparos necessários. 
Segundo a prefeitura, não há orientação clara na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para a instalação do piso tátil no país. 
党Justamente por isso, os projetos tem se aperfeiçoado desde então”, diz a nota.
Sobre os desvios, a prefeitura diz que isso se deve aos obstáculos nas calçadas, como árvores e tampas. 
A prefeitura diz ainda que o piso não foi colocado em frente ao Conjunto Nacional para não danificar a estrutura do prédio, que é tombado pelo patrimônio. 
Assista ao vídeo da TV Folha: https://www.youtube.com/watch?v=yLLwstE0Fxg

Fonte: Folha de S.Paulo

***

* Instituto dos Cegos completa 70 anos promovendo inclusão na Paraíba

Hoje, cerca de 200 pessoas são usuárias da instituição. Instituição foi fundada por Adalgisa Cunha em 16 de maio de 1944.
A primeira escola para pessoas com deficiência visual criada na Paraíba comemora 70 anos de história nesta sexta-feira (16). O Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC) já atendeu a mais de 11 mil deficientes visuais nesses 70 anos de funcionamento, segundo o atual presidente, José Antônio Freire. Hoje, cerca de 200 pessoas são usuárias da instituição.
José Antônio explicou que tudo começou com um grande sonho de Adalgisa Cunha. Ela presenciava muitos deficientes visuais pedindo esmola nas suas e, com isso, surgiu o desejo de criar uma escola. Ela visitou uma instituição já existente no Rio de Janeiro para conhecer o funcionamento e se juntou com outras mulheres para abrir o Instituto dos Cegos, em 1944.
党Ela mesma que fez tudo. Ela transcrevia os livros para Braille a mão, usando um reglete [aparelho de escrita em Braille]. Dona Adalgisa significou muito para os deficientes visuais. Eu não sei se muitos cegos, que hoje são grandes profissionais, teriam o mesmo êxito se não fosse ela”, acredita o presidente.
O instituto dispõe de reforço escolar no turno oposto às aulas dos estudantes, apoio psicológico, reabilitação e cursos de capacitação, além de atendimento de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos e educadores físicos. 

Também estão disponíveis para os usuários uma brinquedoteca, equipada com brinquedos direcionados aos deficientes visuais, e um biblioteca, com livros em Braille, histórias registradas em áudio em formato de CD e MP3 e filmes adaptados com audiodescrição.
Vanessa Veloso, de 25 anos, chegou ao Instituto dos Cegos aos 10 anos, quando o lugar ainda funcionava como internato. Lá, ela cursou da primeira à quarta série do ensino fundamental e foi alfabetizada em Braille. Depois de sair da instituição, ela concluiu o ensino médio e hoje trabalha como professora de Braille na Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad).
党Se não fosse o instituto, eu não teria condições de ir à escola. Até porque eu sou de Mogeiro, no interior da Paraíba, e não tinha onde ficar. Hoje, participo de projetos, de monitorias e ainda faço curso de informática”, relatou Vanessa. A jovem nasceu cega devido a uma catarata congênita. Ainda criança, ela fez uma cirurgia que a ajudou a melhorar a percepção e, por isso, ela tem cerca de 10% da visão, conseguindo distinguir, inclusive, cores.
Segundo José Antônio Freire, o instituto ajuda os deficientes a superarem suas limitações e se capacitarem. “A gente vive em um país muito preconceituoso com negros, índios, mulheres e deficientes. Precisamos reverter esse quadro com a educação e mostrando o potencial da pessoa com deficiência. As pessoas têm que entender que nós temos apenas uma deficiência, uma limitação. Nós podemos fazer a maioria das coisas que outras pessoas fazem”, garantiu o presidente do Instituto dos Cegos.
José Antônio ficou cego aos 16 anos, quando caiu durante uma partida de futebol, bateu a cabeça e deslocou a retina. “Temos que confrontar essa ideia de que as pessoas cegas sejam incapazes de qualquer atividade. Isso se vence com mais educação e mais cultura. E às vezes a gente tem uma missão na vida. Talvez se o acidente não tivesse acontecido, eu não estivesse hoje lutando pelos direitos dos deficientes”, concluiu.
Doações
A instituição recebe ajuda da Prefeitura e do Governo com cessão de alguns profissionais, mas depende de doações para pagamento de pessoal e outras despesas. Quem quiser ajudar, pode doar dinheiro ou materiais que possam ser usados no local, como equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos e material escolar.
党Qualquer tipo de doação é bem aceita. E eu sempre prefiro que, antes de doar qualquer coisa, as pessoas venham aqui conhecer o nosso trabalho”, comentou o presidente. O telefone para contato do Instituto dos Cegos é (83) 3244-7264.

Fonte: G1 PB

***

* Esportes reintegram deficientes visuais no Instituto dos Cegos da PB

Meninos que foram usuários da instituição são destaques nacionais. Música também é usada para promover a inclusão dos cegos.
Esportes como goalball, futebol de 5, atletismo e natação são usados para a reabilitação e inclusão dos deficientes visuais na Paraíba. As atividades são desenvolvidas no Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC), que completa 70 anos de funcionamento nesta sexta-feira (16).
Segundo o professor de futebol de 5, Antônio de Pádua, o esporte dá aos usuários do instituto a oportunidade de se distraírem, mas também de se tornarem atletas de ponta. “O esporte grandifica muito e ajuda muito a criança. Os meninos daqui são feras”, comentou o professor.
Pádua lembra que três meninos que já passaram pelo Instituto dos Cegos hoje são destaques nacionais no esporte. “Zé Roberto, que hoje é professor de história daqui do instituto, também é da Seleção Brasileira de Goalball. Também temos Marquinhos e Severino Gabriel, o Bill, que integram a Seleção Brasileira de Futebol de 5”, explicou.
O Instituto também dispõe de aulas de educação física, fruto de uma parceria com um professor de judô e de uma academia formada com equipamentos doados. “Eles são preparados para o esporte e também para a vida em si”, garantiu o professor, que já foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 5 e conquistou o ouro nas paralimpíadas de Atenas, em 2004, e Pequim, em 2008.
Entenda os esportes
No goalball, cada time joga com três jogadores e todos usam vendas nos olhos. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a quadra tem as mesmas dimensões da de vôlei e as partidas duram 20 minutos. De cada lado da quadra tem um gol com nove metros de largura e 1,2 de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso, com as mãos, deve ser rasteiro e o objetivo é balançar a rede adversária.
A bola possui um guizo em seu interior, que emite sons para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva e, por isso, não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo.
No futebol de 5, as partidas normalmente são disputadas em uma quadra de futsal adaptada, mas desde os Jogos Paralímpicos de Atenas também têm sido praticadas em campos de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos.
De acordo com a CPB, junto às linhas laterais são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Cada time é formado por cinco jogadores, sendo um goleiro e quatro na linha. Assim como no goalball, as partidas são silenciosas e a bola tem guizos para orientar os atletas, que usam vendas nos olhos.
Há um guia, o chamador, que fica atrás do gol, para orientar os jogadores, e que diz onde devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. O jogo tem dois tempos de 25 minutos e intervalo de 10 minutos.
Música
Além do esporte, a música também é utilizada como método de reabilitação e inclusão de cegos. O instituto oferece aulas de iniciação musical, violão, teclado, canto, flauta, percussão e até danças populares como xaxado e ciranda. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e o local está se preparando para funcionar como um ponto de cultura em João Pessoa.
No local, são atendidas pessoas de 3 a 60 anos, tanto para preparar futuros músicos quanto para usar a música de forma terapêutica. “A música exerce uma influência muito maior nas pessoas cegas, que têm os ouvidos mais apurados. Eles têm uma sensibilidade musical e uma memória auditiva muito grande”, explicou o professor Marco Lima.

Fonte: G1 PB



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Pessoa com deficiência tem isenção de IPVA mesmo sem dirigir automóvel
A presente edição da De Olho na Lei traz ao conhecimento dos leitores um julgado que reconheceu o direito à isenção relativamente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -- IPVA, ainda que o seu proprietário não possa conduzi-lo.
Impõe-se esclarecer, antes de tudo, que a isenção fiscal é instituto do direito tributário que favorece o contribuinte, ou seja, a nós, cidadãos, que recolhemos imposto. Consiste em uma técnica legislativa que suprime determinadas situações (isenção objetiva) ou cidadãos (isenção subjetiva) do campo de incidência da lei que disciplina certo tributo. Seria o caso, por exemplo, de uma lei conferir às pessoas com deficiência o benefício de não pagar os impostos que incidem sobre os seus produtos específicos, isto é, as ajudas técnicas. Nesse caso, estaríamos sendo beneficiados por uma isenção subjetiva, uma vez que nos beneficiaria enquanto uma parte da sociedade em detrimento aos demais, que continuariam a pagar os impostos. Mas, também, seria uma isenção objetiva, já que o benefício recairia, tão-somente nos produtos que se enquadrassem no conceito de ajudas técnicas, e não em todos os comprados por pessoas com deficiência indistintamente.
O IPVA é tributo de competência dos estados membros da federação, bem como do distrito Federal. 
Não é por outra razão que a decisão abaixo mencionada, conquanto de caráter liminar, proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital de São Paulo, motivadora desta edição, beneficia apenas as pessoas com deficiência residentes em São Paulo, na medida em que o acórdão foi proferido por órgão integrante do Tribunal de Justiça daquele estado da nossa federação.
Entretanto, nada impede que outros estados sigam o entendimento firmado no Tribunal de Justiça de SP e concedam o benefício da isenção, quer reconhecendo na lei instituidora do imposto, quer através da intervenção do Poder Judiciário, desde que provocado pela parte interessada.
De notar-se que o contribuinte estará obrigado a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor quando ele encontrar-se na situação de proprietário de veículo automotor na data em que a lei instituidora do tributo considerar efetivamente verificado o fato gerador do imposto, que recai, normalmente, no dia 1.o de janeiro de cada ano. Essa assertiva faz menção a dois aspectos do campo de incidência do fato gerador do IPVA, quais sejam, o material e o temporal. O aspecto material determina a situação que, descrita na lei instituidora, praticada, gera a obrigação tributária, que se solve com o pagamento de certo tributo, no caso, o IPVA. Temporal é o comando que fixa o momento em que o tributo deve ser pago. No caso do IPVA, como dito, o pagamento deve ser feito em 1o de janeiro de cada ano.

Com efeito, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor.
Agora, confiram decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em que a Corte estende o benefício da isenção fiscal relativamente ao IPVA a uma pessoa tetraplégica.

Registre-se, por oportuno, que na decisão a relatora do acórdão faz menção a um outro julgado que favoreceu a uma pessoa cega.
Pessoa com deficiência tem isenção de IPVA mesmo sem dirigir automóvel
A decisão liminar é da 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital de São Paulo.
Publicada em 08 de maio de 2014 - 09:00

O princípio constitucional da igualdade deve assegurar proteção especial às pessoas com deficiência. Com esse entendimento, uma mulher tetraplégica conseguiu isenção do pagamento de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em São PauloHYPERLINK "<<<http://www.saopaulo.sp.gov.br/HYPERLINK "http://www.saopaulo.sp.gov.br/" ">>>
A decisão liminar é da 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Em março, em um caso parecido, um homem cego conseguiu isenção do imposto, em Osasco, após o defensor Wladimyr Alves Bittencourt argumentar que a Lei estadual 13.296/2008 cria tratamento discriminatório entre pessoas com deficiências diversas, por excluir as dos tipos sensoriais, intelectuais e mentais.
A mulher, tetraplégica em decorrência de uma cirurgia para retirada de um tumor medular cervical, comprou um carro para que sua mãe a levasse para compromissos médicos. O veículo já atendia as características necessárias para o transporte e não precisou ser adaptado.
A autora conseguiu isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), mas o benefício não foi estendido para o IPVA porque a legislação estadual somente autoriza a concessão às pessoas portadoras de deficiência que conduzem o próprio veículo.
A defensora Renata Flores Tibyriçá, responsável pela ação, alegou que a lei estadual que isenta de IPVA veículos adaptados para serem conduzidos por pessoas com deficiência fere a Constituição e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
党Não é por outra razão que existem diversas decisões de nossos tribunais concedendo a isenção do IPVA e ICMS para aquisição de carro adaptado para deficiente que não seja condutor, desde que o transporte seja para seu benefício, por ser a medida mais justa e a correta interpretação da lei”, afirmou. Com informações da Assessoria de Imprensa da Defensoria Pública de SP.
Fonte: ConjurHYPERLINK "http://www.conjur.com.br/2014-mai-06/deficiente-isencao-ipva-transporte-for-usado-beneficioHYPERLINK "http://www.conjur.com.br/2014-mai-06/deficiente-isencao-ipva-transporte-for-usado-beneficio" "

Disponível em: http://vidamaislivre.com.br/noticias/noticia.php?

Márcio Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Aulas de Mediocridade
(LYA LUFT)

A velha história: a gente pensa que viu tudo, mas novamente um desses choques que me fazem pensar num engano, não pode ser, vou ler de novo. Era verdade: um projeto já em execução, financiado em parte pelo Ministério da Cultura, banca a edição de centenas de milhares de livros de autores clássicos brasileiros "facilitados",  começando com Machado de Assis. Facilitados para quem? Para o leitor ignorante, é claro, despossuído da inteligência necessária ou da necessária educação para ler esse autor, o primeiro a sofrer tão abominável mutilação. Troca de vocábulos e talvez frases inteiras, em suma, reescrevem Machado; portanto, o que for lido não será ele. Inútil trabalho, gasto inútil, logro do leitor, o livro não será de Machado de Assis.

Volto, pois, ao meu velho tema: a mediocrização paulatina e permanente de tantos setores do Brasil. Desta vez, em lugar de elevar o nível  do nosso ensino, em todos os graus, há um triste esforço para reduzir tudo ao mais elementar, ao mais primário. Alunos saem das primeiras séries muitas vezes sem saber ler nem escrever direito; assim passam pelo 2º grau, em que é preciso esforço para ser reprovado. Acho que nem se usa mais esse termo, para não traumatizar os alunos com bobagens como essa; aliás, eliminam-se punições inclusive nos casos mais sérios, reprovações, até mesmo notas. Tudo transcorre de mansinho, com alunos iludidos, pais e professores perplexos, e a ideia de que a vida deve ser um jardim de infância.

Alguns chegam à universidade via Enem, sempre confuso, via cotas de toda sorte que considero humilhantes e irreais, pois reforçam o preconceito: você tem preferência não por ter  estudado, por ter preparo, mas por sua raça, sua origem, seu nível econômico. Por ter lido um falso autor brasileiro clássico?

Jovens universitários não conhecem ortografia, e pior: não conseguem exprimir com simplicidade e correção seus pensamentos porque em geral nem os têm. Desabituados à argumentação e ao questionamento, ao esforço por aprender, a horas e horas em cima dos livros (desabituados de livros, aliás) ou de reais pesquisas na internet quando têm computador (não se iludam quanto à posse generalizada de notebooks), jovens entram e saem da universidade com quase igual despreparo. Os bons alunos se queixam do baixo nível, da falta de professores, de material, de instalações adequadas. Os outros, sem culpa alguma pelos erros do sistema, acabam exercendo sua
profissão do jeito que conseguem. Doentes mal diagnosticados e erradamente tratados, construções rachadas e erodidas, estradas mal asfaltadas, pesquisas frustradas, e frustração dos outros que, por esforço e muito estudo, procuram níveis de excelência para si e para o país.
É impossível uma pessoa simples ouvir e apreciar um concerto de música clássica? Engano. Pode não conhecer a biografia do compositor, o uso dos instrumentos, a elaboração das partituras, mas a música a atingirá porque os simples têm emoções, delicadeza, sentimento e gosto pelo belo. Pessoas simples, ou jovens, até crianças, conseguem de maneira surpreendente curtir bons quadros e esculturas, mesmo sem ser especialistas em artes. Não é preciso conhecer teoria para enxergar beleza, harmonia ou qualquer sugestão de um objeto de arte: a arte pode ser democrática sem ser distorcida ou facilitada. Para ler um romance de Machado, não é preciso ser um gênio nem é necessário traduzir os termos ou frases mais difíceis para um linguajar coloquial: basta colocar no fim do livro, como já vi ser feito, um conjunto de verbetes explicando os termos menos usados, como num minúsculo dicionário. O leitor aprende, cresce, instrui-se, e, mesmo que não vire leitor dos clássicos, terá uma ideia do que o país já produziu nesse sentido.

Mas não damos ao nosso aluno esse privilégio: se for possível, se tal projeto já aprovado e financiado pelo Ministério da Cultura se afirmar, o culto à mediocridade, que impera, vai ter feito mais um gol de vitória. Mas, afinal, é a Copa.

(Revista "Veja" - 21/05/2014)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Elucubrações

Em 17 de março último, a pedido da Diretoria de nossa Associação, participei de evento no IBC, em memória a José Alvares de Azevedo, primeiro grande líder político dos cegos no Brasil. Para servir-me de roteiro, redigi um texto que publiquei nesta coluna.

Tentei realçar a importância da memória para a compreensão dos fatos da vida da coletividade e de cada um de nós com um ligeiro retrospecto dos meios de subsistência dos humanos ao longo dos tempos. Uma companheira professora que ouviu minha fala disse-me que, quando me referi a uma
época em que os homens não falavam, um aluno comentou: "devia ser insuportável!"

Marx dizia que, com seu trabalho, o homem transforma o mundo e transforma-se com ele. Somos seres históricos.

Não pretendi repetir, aqui, palavras do filósofo mais importante da história humana recente. Aliás, não efetuei qualquer pesquisa para preparar este texto, embora convicto de que reproduzi corretamente o pensamento do autor citado, com que concordo. Escrevo a partir de minha
incontida compulsão de pensar as relações de poder entre os homens, especialmente no que elas nos envolvem; a nós cegos.

Desta vez, porém, Antena Política desperdiça um pouco do espaço de nosso Contraponto para elucubrações.

Imagino-me reunido com alguns companheiros em um despretensioso papinho de mesa de bar, prazer que a saúde já não me permite.

Se os gregos tivessem uma bomba atômica precisariam deixar um cavalo de madeira com soldados dentro às portas de Tróia para iludir os troianos?
- pergunto aos companheiros.

Algum dos bebatedores respondem que não. Mas eu afirmo que sim!

No boteco - e eu prefiro os pés sujos, onde penso que a conversa é totalmente descompromissada -, ao pé de garrafas daquele maravilhoso líquido cujos fabricantes resolveram reduzir o teor alcoólico por causa da "lei seca", a divergência é sempre estimulante. E justifico minha incontestável opinião - no bar, todas as opiniões são incontestáveis..

- E Helena, que os gregos queriam resgatar para Menelau? - eu digo. Eles eram reféns dos troianos! A bomba a mataria! Além disso, todos os possíveis proveitos econômicos de uma vitória seriam destruídos pela bomba! Os antigos não tinham a ciência e a tecnologia dos dias de hoje,
mas não eram bobos! As guerras sempre foram feitas para ganhar! A destruição é um meio!

E eu lembro a "Primavera Árabe", a crise na Venezuela, a dissidência na Ucrânia sobre sua independência ou integração à Rússia..., entre outras questões recentes em que as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, envolvem-se, apresentando-se como defensores dos
direitos dos povos para que seus interesses sejam favorecidos. Depois, os povos que se arranjem.

- O homem civilizou-se, mas não deixou de colocar seu instinto animal à frente da razão. Quando se trata de ganhar, somos mais bichos que humanos.

Como sou eu o autor deste texto, o papo segue o rumo que eu determinar.
Assim, alguém lembra aquela velha frase tão conhecida:

- Se o boi soubesse da força que tem, o homem não o escravizaria.

- Você não quer dizer que pensamos como bois! - diz um terceiro.

- Como bois, não garanto - retruca o outro. Mas como bichos...

Às mesas dos botecos, nenhum assunto prolonga-se por muito tempo. Importante é o papo, estimulado pela bebida. Este, sim, vai longe.

Os calorosos bebates voltam-se para o futebol - especialmente agora que estamos às portas de uma copa do mundo -, para o que chamam "política partidária" - pois estamos às vésperas de eleições -, para as greves de diversas categorias de trabalhadores e para as manifestações de rua ou
as indispensáveis fofocas do dia-a-dia.

Passadas algumas horas, o cansaço começa a chegar. É o momento da "dolorosa". Convocamos o garçom, que nos comunica o valor da despesa.
Pagamo-la.

Um companheiro ainda animado propõe-se a pagar a "saideira". Outro "inspira-se" e paga mais uma.

Finalmente, retiramo-nos para nossas casas.

No dia seguinte, a ressaca, o sentimento de culpa para os que exageraram, a censura dos familiares para alguns...

Passados os efeitos, retornamos à rotina de nossas vidas, onde, mesmo civilizados, mais bichos que humanos, colocamos nosso instinto animal à frente da razão.

hercen@terra.com.br



#8. Canais de Comunicação da Associação dos Ex-alunos do I B C

Colunista: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA(tecnologia@exaluibc.org.br)

Grade de programação da Rádio CONTRAPONTO
O SOM MAIS CLARO DA WEB

Domingo
00:00/06:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

06:00/08:00 h - Rancho Sertanejo - Produção Musical: José Carlos;

08:00/09:00 h - Reprise do programa: Nossa Alma, Nossa Gente - Produção e apresentação: Rodrigo Ricarte;

09:00/10:00 h - reprise do programa: Batepapo Musical - Produção e apresentação: Marcos Rangel;

10:00/12:00 h - Para Sempre, Jovem-Guarda - Produção musical: Marcos Rangel;

12:00/13:00 h - Ponto do Samba - Produção musical: Denise Braga;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção Musical: José Carlos;

19:00/20:00 h - Dada Colection - Produção e apresentação: Dada do IBC;

20:00/21:00 h - Sarau Virtual - Produção e apresentação: Suilan Lira;

21:00/24:00 h - Arquivo x - Produção musical: José Carlos.


Segunda-feira
00:00/13:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção musical: José Carlos;

19:00/20:00 h - Arquivo x - Produção Musical: José Carlos;

20:00/21:00 h - Amigos Toth - Produção e apresentação: Agnaldo Pestana (realização Escola Virtual José Alvares de Azevedo);

21:00/22:00 h - Debatepapo - Produção e apresentação: Marcos Rangel;

22:00/24:00 h - Arquivo X - Produção musical: José Carlos;


Terça-feira
00:00/13:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção musical: José Carlos;

19:00/20:00 h - Arquivo x - Produção Musical: José Carlos;

20:00/21:00 h - Oficina de Informática - Produção e apresentação: Adair (Realização Escola José Álvares de Azevedo);

21:00/24:00 h - Arquivo X - Produção Musical: José Carlos;


Observação:
A programação da Rádio tem algumas variações durante a semana, vejamos às terças-feiras:

Na terceira terça-feira, às 21:00/22:00 h, vai ao ar o programa: "Projeto Rádio" - Produção e apresentação: Vítor Marques e Marcos Rangel;

Na Quarta terça-feira, vai ao ar das 20:30/22:00 h, o programa: "Diálogos Contemporâneos" Produção e apresentação: Vítor Marques (Realização Escola Virtual José Álvares de Azevedo) - Neste dia não vai ao ar a oficina de informática;

22:00/24:00 h - Arquivo X - Produção musical: José Carlos;

Quarta-feira
00:00/13:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção musical: José Carlos;

19:00/20:00 h - Arquivo x - Produção Musical: José Carlos;

Observação:
Aqui também a programação é variada. Na primeira quarta-feira, das 20:00/21:30 h, vai ao ar o programa: "Mulheres em Ação" produzido por Suilan Lira, Jaquelina Rolim e Marilza Matos e apresentado por Suilan Lira (Realização Escola Virtual José Álvares de Azevedo);

Na Segunda quarta-feira, das 20:00/21:30 h, está no ar o programa: "Contrapontilhando" Produção e apresentação: Ana Cristina Hildebrandt, Vítor Marques e Maurício Zeni;

Na terceira quarta-feira das 20:00/21:30 entra no ar o programa "mulheres em Ação - Desafios do dia-a-dia" Produção: Suilan Lira, Jaquelina e Marilza Matos, apresentação: Marilza Matos (prrealização Escola Virtual José Álvares de Azevedo);

Na quarta  quarta-feira das 20:30/22:00 h, entra no ar o programa "Um Companheiro em Cena" produção e apresentação: Maurício Zeni e Marcos Rangel;

22:00/24:00 h - Arquivo X - Produção musical: José Carlos;

Quinta-feira
00:00/13:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção musical: José Carlos;

19:00/20:00 h - Arquivo x - Produção Musical: José Carlos;

Observação:
Na primeira e terceira quinta-feira, das 21:00/22:00 está no ar o programa "Conexão Contraponto" produção: Vítor Marques, Maurício zeni e Marcos Rangel e apresentação:n Salete Semitela;

22:00/24:00 h - Arquivo X - Produção Musical José Carlos;

Na última Quinta-feira, às 20:00 h - entra no ar o programa "Acessibilidade em Foco" Produção e apresentação: Débora Prates;

21:00/24:00 h - Arquivo X - Produção Musical: José Carlos;

Sexta-feira
00:00/13:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção musical: José Carlos;

19:00/20:00 h - Arquivo x - Produção Musical: José Carlos;

20:00/21:00 h - Nossa Alma, Nossa Gente - produção e apresentação: Rodrigo Ricarte;

21:00/22:00 h - Batepapo Musical - Produção e apresentação: Marcos Rangel;

22:00/24:00 h - Arquivo X - Produção Musical: José Carlos;

Sábado:
00:00/13:00 h - Instrumental Contraponto - Produção Musical: José Carlos;

13:00/19:00 h - Tarde MPB - Produção musical: José Carlos;

19:00/24:00 h - Arquivo x - Produção Musical: José Carlos.

OBSERVAÇÃO:

Todos os dias às 11:00 h e 19:00 h, vai ao ar a coluna: "Papo Nutritivo" com a nutricionista Denise Braga.



#9 EURECA

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

*Exposição permanente no Memorial da Assembleia Legislativa conta com recursos para deficientes sensoriais

(Nota do colunista: exemplo como este, deveria sair do improviso e virar lei, em nome da democratização da cultura e da informação. Fim da nota)

Na entrada, o desenho em baixo relevo do percurso a ser realizado; ao lado da maquete, réplicas manipuláveis do prédio mostrado; nas paredes, letras de metal em três dimensões. Esses e outros recursos fazem parte do sistema de acessibilidade do Memorial da Assembleia Legislativa Deputado Pontes Neto (Malce), inaugurado no último dia 15. Sua instalação, passo considerável rumo à democratização do acesso à cultura na cidade, situa o Malce em lugar de destaque
dentre outros equipamentos do tipo no País.

O Memorial abriga exposição permanente sobre a trajetória sociopolítica do Brasil a partir da chegada da corte portuguesa ao País, em 1808 - com ênfase no Ceará e na trajetória do Poder Legislativo do Estado, desde a criação dos Conselhos Provinciais, em 1835, até a atualidade. Os núcleos, dedicados a diferentes momentos e personagens da história, contam com recursos de imagens, sons e audiovisuais - entre objetos, reproduções, gravações, texto, projeções,
cenários e maquetes. Algumas dessas montagens são acompanhadas de recursos extras ou adaptadas para que deficientes sensoriais (cegos e surdos) também possam apreender o conteúdo. É o caso, por exemplo, das letras em metal em três dimensões na parede, que podem ser tocadas. "Alguns conseguem até ler as letras adesivadas, porque elas têm um breve alto-relevo", explica a mediadora Margareth Bezerra.

Outra maneira de acompanhar os textos da exposição é por meio das apostilas em Braille disponibilizadas em alguns núcleos. No caso das imagens, algumas podem ser descritas pelo mediador e outras são esculpidas em madeira para toque ou manuseio - avulsas ou presas à parede.

O mediador também tem papel fundamental no caso dos chamados surdos sinalizados (não oralizados), ou seja, que não têm o português como língua base, e, sim, a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Algumas imagens, como rostos e objetos, são esculpidas em madeira para toque ou manuseio dos visitantes. Amanda Tojal, especialista em acessibilidade em espaços culturais, proferiu palestra na inauguração do novo sistema do Malce

O Malce ainda não dispõe de mediadores que dominem a Libras, mas a capacitação nesse sentido é uma das metas da coordenação do equipamento. "Ao contrário do que muita gente pensa, o caso dos surdos (sinalizados) é mais complexo", garante a museóloga Amanda Tojal, consultora especialista em acessibilidade em espaços culturais. "A Libras é uma língua mais restrita que o português, seu vocabulário é limitado. Não há flexão verbal, por exemplo", explica Tojal.
"Assim, se o texto exposto é complexo, o surdo não vai entender. Precisa haver a mediação de um intérprete", complementa a museóloga, que foi convidada a proferir palestra na inauguração do sistema de acessibilidade do Malce.

Na ocasião, também foi lançado do terceiro caderno da série "Tramas da Memória", com o tema Acessibilidade e Linguagens, com um artigo de Tojal, entre outros especialistas e pesquisadores. A coleção é realizada pela Assembleia Legislativa do Ceará.

Outra opção oferecida pelo Malce no lugar do mediador, tanto para cegos quanto surdos é um conjunto de seis tablets formatados para realizar a áudio-descrição e a tradução para libras do conteúdo da exposição. Os equipamentos são disponibilizados para visitas de grupos. Mas, segundo Teresa Diógenes, coordenadora de educação e mediação do Malce, os aparelhos funcionaram muito melhor para os surdos. "Os visitantes cegos, especialmente aqueles cujo grau de deficiência
não é 100%, ficaram impacientes porque, segundo eles, a áudio-descrição é muito detalhada e repetitiva. Eles preferem ser guiados pela fala do mediador", explica.

Os tablets são acionados por sensores - ou seja, funcionam apenas dentro do espaço do memorial. A cada núcleo da exposição, sensores detectam o aparelho e mudam automaticamente a áudio-descrição ou vídeos com intérpretes de Libras.

Durante um teste para a matéria, porém, essa mudança não ocorreu no mesmo compasso do percurso - às vezes se passava de um núcleo a outro e o áudio ou o vídeo (ou os dois) permaneciam mostrando o conteúdo anterior. É preciso passar próximo de cada sensor para que ele detecte o aparelho.

Além disso, nem todos os elementos presentes na exposição dispõem de recursos de acessibilidade, a exemplo da gravação de uma encenação de discurso feito no parlamento em 1867, em defesa da equiparação salarial de professores e professoras, que pode ser ouvida por um gancho de telefone. O material não é disponibilizado em texto escrito. Esses e outros problemas vão sendo registrados pela equipe do Malce, que já planeja adaptações. "Esse feedback que recebemos deles é importante. Por exemplo, durante visita de um grupo de portadores de deficiência visual, um deles, ao tocar em um brasão na parede, disse ´falta só a cor´. Isso nos fez perceber que a exposição precisa contemplar os diferentes graus da deficiência", avalia Margarete. Como, porém, trata-se de equipamento público e, portanto, qualquer mudança depende de processo licitatório, o tempo para implantá-las é maior. Ainda assim, segundo Diógenes, a receptividade do público tem sido boa. "Tanto que, para visitas, estamos com agenda cheia até agosto".

Apesar da necessidade de ajustes, para Tojal, o sistema de acessibilidade do Malce torna o equipamento referência no País. "Foi uma grande surpresa, é um trabalho excelente. Eles estão bem preparados para receber deficientes sensoriais", elogia. Segundo a museóloga - que já foi coordenadora do Programa Museu e Público Especial do Museu de Arte Contemporânea da USP, e do Programa Educativo para Públicos Especiais da Pinacoteca do Estado - um sistema de
acessibilidade em espaço cultural precisa contemplar três pontos básicos. O primeiro é a chamada acessibilidade atitudinal, "ou seja, formar pessoas para receber esse público. O segundo ponto é a acessibilidade física, quer dizer, dotar o espaço com rampas, elevadores, portas largas, piso tátil, avisos luminosos e sonoros, entre outras especificações. Por fim, há a acessibilidade comunicacional, que contempla a elaboração de conteúdos adaptados para esses públicos.

Para Tojal, programas permanentes de acessibilidade em espaços culturais - não apenas em museus, mas em teatros, cinemas e outros tipos de equipamentos - ainda são pouco comuns no Brasil, assim como a formação de profissionais para esse setor. "É um novo tipo de especialização, que ainda está começando no Ensino Superior", reconhece.

//Fonte: Diário do nordeste



# 10. DV-INFO

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

Prezados,

Segue com algumas adaptações uma dica, da revista PC World, útil para quem quer trocar o som de toque do telefone mas não encontra um toque bom entre os que vêm de fábrica, ou simplesmente quer manter o som do telefone anterior.

Bom proveito.

***

* Aprenda a usar sua música favorita como toque de seu smartphone Android 
 Por @rafarigues Rafael Rigues

Mudar o som de toque é uma das formas mais fáceis de personalizar um aparelho, mas uma “pegadinha” no Android dificulta as coisas. Veja como resolver.

Um dos atrativos dos telefones espertos (smartphones) é que eles são infinitamente personalizáveis: mesmo os modelos mais simples permitem que o usuário troque fontes,  imagens e sons para deixar o aparelho ao seu gosto. E depois do papel de parede, a modificação mais comum é usar uma música favorita como som de toque ou “ringtone”.

Mas é aqui que muita gente se depara com um problema. Você copia a música para o cartão de memória do telefone, abre as configurações, abre a lista de toques e... 
a música não está lá! Por quê? A resposta é simples: o Android tem uma “pegadinha” e as músicas precisam estar em uma pasta específica para que possam ser usadas  como som de toque.

Basicamente, tudo o que você precisa fazer é colocar a música dentro da pasta Ringtones na memória interna (ou cartão SD) do seu celular. Aí sim ela aparecerá na  lista de toques disponíveis.

Se você não entende o que estou falando, siga este passo-a-passo. Os nomes de apps ou itens de menu podem variar de smartphone para smartphone, mas com um pouquinho de jogo de cintura você encontrará o caminho:

1. Conecte o telefone ao PC usando um cabo USB.

2. Abra o Explorador de Arquivos (Windows Explorer) no PC e vá até Computador.

3. Sob Dispositivos e Unidades haverá um ícone representando o telefone. Pressione Enter sobre esse ícone.

4. Na maioria dos aparelhos você terá duas opções de local para onde copiar os arquivos, Armazenamento Interno ou Cartão SD. Como os cartões geralmente têm mais espaço disponível, vamos dar dois cliques em Cartão SD. Se o telefone não tem um slot para cartões de memória, vá de Armazenamento Interno.

5. Surgirá uma lista com todas as pastas e arquivos no cartão SD (ou memória interna) de seu smartphone. Procure uma pasta chamada Ringtones e entre nela. Se a pasta não existir, crie-a: Certifique-se que não há nenhum arquivo selecionado, pressione a tecla de aplicações (também conhecida como botão direito do mouse) e escolha a opção Nova Pasta no menu. Dê a ela o nome Ringtones, tecle Enter e novamente Enter sobre ela para abrí-la.

6. Copie e cole nessa pasta o arquivo MP3 que quer usar como som de toque.

Agora que você copiou a música para a pasta Ringtones no cartão de memória do telefone, desconecte-o do PC. Para definí-la como som de toque, no telefone faça o seguinte:

1. Abra o app de configurações (geralmente chamado Config., Configuração, Ajustes ou similar);
2. Toque em Som;
3. Toque em Toque do Telefone;
4. A música que você copiou estará na lista. Dê um toque sobre ela;
5. Toque em OK.

Pronto, sua música favorita agora é o som de toque de seu celular! E uma última dica: tenha cuidado na escolha. Evite músicas que possam causar embaraço se o celular tocar durante uma reunião com o chefe ou um cliente.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* RECIFE

O verbete RECIFE também quer dizer: sólido, firme; caminho pavimentado. No entanto, no que tange as acessibilidades os caminhos da cidade de Recife não são pavimentados, nem firmes para o cidadão recifense ter assegurado o seu direito de ir e vir. Esse desalento não é exclusividade da capital de Pernambuco.

Vitor Simon e Fernando Martins, há 60 anos, registraram a falta de responsabilidade/gestão dos administradores na marchinha Vaga-lume e, no Carnaval de 1954, todo Brasil terminou cantando: "Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia falta água e de noite falta luz...",

Inacreditavelmente, depois de 60 anos, os cariocas conseguiram acabar/esculhambar a RJ elegendo governantes piores e piores... Em 2014, por incompetência das concessionárias e adjacentes, faltaram para os cariocas luz, água, segurança pública, saúde, transporte, educação de qualidade, ACESSIBILIDADES de todo gênero...

Bem, mas o foco da hora é Recife, pelo que quero dividir com os amigos a deliciosa experiência que experimentei junto aos recifenses nos dias 5 e 6 de maio de 2014, quando fiz uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco. Com muita honra integrei o V Minicurso - Tutela dos Interesses Difusos, realizado pelo Grupo de Pesquisa Tutela dos Interesses Difusos, da Faculdade de Direito do Recife a convite do coordenador - Dr. Leonio Alves.

Poxa vida, quantas lembranças recentes desfilaram em meu cérebro. Jamais poderei esquecer da INJUSTIÇA que o Ministro Joaquim Barbosa tentou perpetrar ao indeferir o meu pedido administrativo feito ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que objetivava garantir o meu direito, como pessoa cega, a continuar peticionando em papel até que os sites integrantes do Peticionamento Eletrônico (PJe) estivessem acessíveis, conforme as normas internacionais de acessibilidade para web (Consórcio W3C). No contraponto, jamais esquecerei que foi o povo recifense que mais me deu apoio incondicional, solidário, sem temor de represálias... juntos tivemos coragem 
porque vencemos o medo... somos militantes... fomos na velocidade da luz na busca desmedida do DIREITO E JUSTIÇA. Afinal, que tipo de advogados seríamos nós se não nos mobilizássemos na restauração do Artigo 133, da Constituição da República, que impõe ser o advogado  essencial à manutenção da democracia e muito mais nas linhas e entrelinhas. Em casa de ferreiro o espeto NÃO há que ser de pau!

O Prof. Leonio Alves abriu os trabalhos do dia 6, discorrendo sobre: acessibilidade e sua evolução nos contextos internacional e nacional; seguindo, o gigante juiz federal Dr. Roberto Wanderley Nogueira analisou: acessibilidade e cargos públicos no Brasil; e meu sangue ferveu de alegria quando a minha vez foi anunciada para palestrar sobre: acessibilidade atitudinal.

Aaaaaaaaaaaaaah, sempre ela! A chave/porta para a felicidade desse nosso Brasil, tão deficiente de tudo... do possível e do inimaginável. Auditório lotado de corações férteis para a semeadura da solidariedade. Difícil falar de matéria inexistente em qualquer curso, já que, por cegueira dos administradores de todas as esferas, ainda não fora implantado o estudo da SOLIDARIEDADE... do sentimento que nos faz humanos. Meus antecessores enfatizaram o Direito e a moral, na perspectiva do conjunto de regras impostas pela cultura do momento. Entretanto, voltei os holofotes para a JUSTIÇA E A ÉTICA, sob o panorama dos valores e princípios que moram dentro da alma. Não tenho dúvidas de que a ética e a cidadania são dois dos conceitos que constituem a base de uma sociedade próspera.

Claro que ética e moral são temas relacionados, mas são diferentes, porque moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos; e a ética, busca fundamentar o modo de viver pelo pensamento humano.

Eis a questão/desafio! O Brasil precisa se especializar na arte de pensar. O mestre Rubem Alves, em sua obra: A alegria de ensinar, escreve: "Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Somos pobres em idéias. Não sabemos pensar. Nisto nos parecemos com os dinossauros, que tinham excesso de massa muscular e cérebros de galinha." Lamentavelmente, como bate e rebate o querido Prof. Padilla, estamos submersos na cultura da superficialidade. Eu prefiro dizer que nos enterramos na cultura das obsolescências programada e intuitiva, na qual o ter se sobrepôs ao ser e valemos pelo que ostentamos... somos escravos dos verbos: trabalhar, ver e comprar...

Faz 200 anos que o capitalismo selvagem nos assola. Queremos mais dinheiro, mas para quê? Gestores e coletividade são influenciados pelo poder de persuasão da ganância empresarial, cujo lema é comprar, comprar e comprar... a minha dignidade não está à venda... nem a sua! Quando despertaremos? Quando receberemos um beijo de amor para esquecermos de ser sapos e retornarmos à condição humana? Minha esperança não pereceu, pelo que sei que exercitaremos os nossos neurônios em busca do despertar da solidariedade. Está escrito/imposto na Carta Cidadã que tem o Estado o dever de propiciar aos humanos - brasileiros ou não - o bem-estar rumo à felicidade plena... só no papel/virtual.

Sinto que atingi o meu objetivo ante a reação dos amigos recifenses. Sabem quanto custou o ingresso para participar do evento? Tão-só dois quilos de alimentos não perecíveis! Saímos todos com as almas alimentadas... solidariedade, amor, fraternidade...

A mestra Larissa Leal fechou o minicurso discorrendo sobre: acessibilidade e tutela consumerista. Ao término muitos abraços... matéria com matéria... 
energia sobrando e arrepiando... e o horário do voo chegando... a correria instalada... adrenalina e pé na estrada. No aeroporto check in demorado, pipi do Jimmy, fome... tapioca, cuscuz amarelo, bolo de rolo... barriga vazia e coração arrebentando de saciedade/satisfação... declínio da balança... maravilha!

No avião meus pés não tiveram alívio com o peso de Jimmy Prates sobre eles; e a amiga ATITUDINAL continuou rolando com a tripulação, clientes e com Deus nas alturas. Refletia com o gentil Júlio que estava na cadeira ao lado sobre o pensamento de Cecília Meireles com o qual fechei a minha fala: "Dai-me Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo, um ponto de partida para um novo avançar."

Voando nas asas do pensamento e do avião energizava para que os avanços fossem bem maiores do que os recuos; sonhando com a cabeça nas nuvens... 
humanos e universo e vice-versa... partículas, massa... obrigada Recife! A humanidade há que se lembrar que deriva do humano.

DEBORAH PRATES.



# 12.PERSONA

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

Entrevista com Flávio Couto e Silva de Oliveira - Doutor em Educação pela UFMG.


Contraponto - Onde nasceu e onde reside atualmente?

Flávio - Eu nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul e moro em Belo Horizonte desde os cinco anos de idade. Então, sou completamente mineiro, uai, mas tenho um carinho muito especial pelo Rio Grande, terra que ouviu minha voz pela primeira vez.

Contraponto - Casado ou solteiro?
Flávio - Sou casado há 16 anos com a Adriana, minha companheira de toda a vida, já que se contar com o tempo de namoro, temos 25 anos de uma convivência maravilhosa, feita de cumplicidade, admiração mútua e muito, muito amor.

Contraponto - tem filhos, quantos?
Flávio - No final do ano passado, Adriana e eu fomos abençoados com o nascimento de nossa filhinha, Lira, que no dia  02 de abril completou quatro meses de idade.
A coisa mais linda do mundo!

Contraponto - Qual seu time?
Flávio - Meu time?! Tá brincando! Sou atleticano! Respeito todas as torcidas, mas, queridos, sou Galo, na veia, o campeão das américas!

Contraponto - O que lhe faz feliz?
Flávio - O que me faz feliz?... (Risos)  Qualquer coisa. Eu me considero uma pessoa de bem com a vida. Ela tem me dado muitos presentes. Então, só tenho que agradecer e retribuir tudo isso da melhor forma, ajudando a tornar mais leve e feliz a vida de quem estiver ao meu alcance. Encontro prazer e felicidade em cada detalhe do dia a dia: no sorriso da minha filha, no abraço da minha mulher, uma música que ouço, uma conversa com amigos, levantar cedo e respirar o ar da manhã. Amo a vida e sinto o sopro divino em cada. pequena coisa

Contraponto - o que lhe deixa triste?
Flávio - Não sou iludido. Sei que a felicidade e a tristeza, a alegria e a dor, são dois lados de uma mesma moeda que é a vida. Mesmo assim, o que me entristece pra valer é saber do sofrimento de alguém, (indivíduos ou coletividades) seja nos planos físico, psicológico ou moral. Então, procuro desenvolver em mim mesmo os sentimentos de empatia e compaixão, pois considero essas  algumas das virtudes mais importantes para a boa convivência humana. Claro que o sentimento de compaixão precisa se traduzir em ações concretas pelo outro, pois do contrário será nada mais do que uma angústia estéreo e destrutiva. Isso não é mero autruismo, mas consciência da interdependência que nos une uns aos outros nessa teia da vida, para usar a expressão do Físico e ecologista austríaco radicado nos Estados Unidos, Fritjof Capra, um autor de quem gosto muito.

Contraponto - um sonho para realizar?
Flávio - Pergunta difícil essa... Acho que a vida inteira eu tenho vivido de sonhos. E não vejo nada de pejorativo nisso. Os sonhos são o motor da vida, de modo que sonhar é preciso. Alguns sonhos eu tive a felicidade de concretizar, com esforço, perceverança e fé. Outros eu simplesmente abandonei pelo caminho quando percebi que não tinham mesmo que ser realizados, pois o papel deles na minha mente era apenas o de exercitar a inventividade na criação imaginária de mundos possíveis. Assim, considero que até mesmo os sonhos não realizados, longe de serem encarados como frustrações, cumprem um papel de grande relevância na nossa vida. Isso, é claro, quando a gente está aberto para compreender o seu verdadeiro lugar no nosso universo mental. Dizendo de outra maneira, Correr atrás dos nossos sonhos pode algumas vezes,ser mais estimulante do que de fato realizá-los. Posso dar exemplos concretos na minha vida, de sonhos realizados, abandonados e por realizar. Um sonho realizado foi o próprio nascimento de minha filha Lira, que depois de muitos anos de espera, veio linda e saudável, com a graça de Deus. Um sonho que deixei pelo caminho foi 
o de me tornar um cantor profissional. Com o tempo, entendi que esse sonho não realizado foi extremamente valioso para a minha formação humana, que se deu tendo a música como pano de fundo e como uma habilidade a mais a ser desfrutada. Um sonho para realizar?... Seria aquele de qualquer pai: acompanhar junto com minha mulher o crescimento de nossa filha e vê-la se tornar uma adulta livre, independente e cheia de luz interior. No plano coletivo, um sonho seria ver derrubadas as barreiras de preconceito que impedem as pessoas com deficiência de exercer sua cidadania com autonomia e dignidade.

Contraponto - Você já nasceu cego, diga se sua cegueira é total ou parcial.
Flávio - Nasci com glaucoma e aos quatro meses de idade fiz uma primeira cirurgia. Depois dessa, fiz inúmeras outras. Hoje, enxergo claridade, vultos, sombras, imagens borradas que são completadas pela minha imaginação e pelas minhas memórias visuais. Tive baixa visão desde
a infância até metade da adolescência. Daí para diante comecei aos poucos a me despedir, primeiro das paisagens distantes, nuvens, montanhas, lua, estrelas, paisagens urbanas; depois, dos
rostos das pessoas e de outros detalhes e finalmente, de uns dez anos pra cá, das cores. No entanto, acho que tenho tudo isso muito vivo na cabeça. E com esse repertório de imagens, consigo (ou penso que consigo) criar cenas visuais imaginárias. E assim, de uma maneira muito particular continuo ligado a esse mundo visual, que por sua vez é enriquecido, ou mesmo construído, sob a influência dos outros sentidos, da memória e da imaginação.

Contraponto - Onde Realizou seus estudos e qual sua formação?
Flávio - Se estivermos falando de formação acadêmica, então nesse caso sou formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Educação pela mesma universidade e estou ligado ao Centro de Estudos e Pesquisas em História da Educação (GEPHE/UFMG). A minha dissertação de mestrado defendida em 1995 foi sobre a memória de quatro músicos cegos formados no Instituto São Rafael entre 1930 e 1960 e a relação dessa memória com os sentidos da percepção. Em 2000, esse trabalho foi premiado em primeiro lugar, na categoria ensaio do concurso nacional de literatura Cidade de Belo Horizonte. Já a minha tese de doutorado, defendida 
em 2004, foi sobre a escolarização da música nas escolas primárias de Belo Horizonte entre 1920 e 1930. Nesse último trabalho, procurei realizar algumas reflexões sobre a importância histórica que a educação dos sentidos teve para o pensamento pedagógico. De lá para cá, publiquei artigos e capítulos de livros sobre temas correlatos. 
Evidentemente não desprezo essa trajetória, que tem me custado bastante esforço e sacrifício, além de muitas e muitas horas de dedicação. Pelo contrário, tenho um grande orgulho dela, que se por um lado tem sido sacrificante, por outro tem sido também muito prazerosa. Quanto aos ensinos fundamental e médio, estes cursei em escolas regulares de Belo Horizonte: escolas particulares durante o ensino fundamental e pública no ensino médio. Quando comecei a perder a visão de maneira mais acelerada por volta dos meus quinze anos, passei a frequentar, no contra turno, o Instituto São Rafael (primeira escola para cegos fundada durante o período republicano, no ano de 1926) com o objetivo de aprender Braille, orientação e mobilidade, datilografia, sorobam e outras habilidades necessárias à vida independente. Na verdade, foi a primeira vez na vida que eu tive a oportunidade de conviver com outras pessoas cegas, o que foi para mim motivo de grande alegria e de muitas descobertas. 
No São Rafael, estudei também teoria musical por meio da musicografia braille, canto e dois anos de piano, embora meu instrumento até hoje seja o violão. Bom, isso é o que dá pra dizer assim rapidamente sobre as minhas formação acadêmica e trajetória escolar. Porém, embora eu me orgulhe muito de todo esse percurso, quando me perguntam qual é a minha formação, fico tentado a dizer que ainda não sou formado, mas estou, isto sim, em processo de formação e que essa formação se dá, de fato, é nos encontros com as pessoas. E um verdadeiro encontro não consiste apenas em se estar diante de alguém, mas pelo contrário, um encontro deve implicar troca. Assim, 
acredito que antes de tudo é importante que estejamos abertos e transparentes, a fim de permitir que o outro leia os traços  de nossa humanidade em cada uma de nossas palavras, ações e gestos. Da mesma maneira é preciso atenção e desprendimento para ler no outro essa mesma humanidade. Aí sim, nesse encontro aberto, nesse aprendizado da convivência, é que nos tornamos pessoas melhores e mais aptas a fazer do mundo um lugar mais harmonioso para todos. No entanto, não podemos esquecer de que tudo isso não se aprende de uma vez só, mas é um processo contínuo que exige consciência, humildade, disciplina e atenção. Essa é a lição que eu tenho me esforçado para 
aprender a cada dia. Enfim, acho que uma boa formação humana construída no compartilhamento de experiências e sustentada pelos valores positivos da vida é sempre mais relevante do que qualquer formação acadêmica, principalmente se esta última não contribuir para promover transformações positivas ao nosso redor.

Contraponto - Onde trabalha e quais outros locais onde trabalhou, nos conte se encontra dificuldades para realizar suas atividades no trabalho.
Flávio - Sou professor de História  na rede municipal de educação de Belo Horizonte, desde 1996. Há três anos formo parte da equipe do CAP/BH (Centro de Apoio Pedagógico aos Deficientes Visuais de Belo |Horizonte). Sou também professor convidado no curso de pós graduação em História da PUC, na cidade de Poços de Caldas, onde leciono uma disciplina sobre diversidade, direitos humanos, multiculturalismo e inclusão. Essas atividades me deixam tempo para atuar ainda de maneira autônoma, com a realização de palestras, consultorias e cursos livres, o que tenho feito com frequência. Como exemplos recentes dessa atuação, posso indicar o curso de musicografia braille que ministrei para professores dos conservatórios de música de Minas Gerais, em Uberaba MG; o curso de capacitação de lideranças  para a implementação da Convenção Sobre Os Direitos das Pessoas com Deficiência, em Goiânia GO.; e o ciclo de oficinas de atores sobre temas da deficiência visual, para a Cia Catibrum de Teatro de Bonecos, Belo Horizonte MG. Nos últimos anos, tenho investido bastante na promoção da inclusão cultural de pessoas com deficiência, especialmente de deficientes visuais por meio da capacitação de agentes culturais e da realização de audiodescrição em exposições de arte e peças de teatro. Minha vinculação acadêmica com  temas 
culturais é forte. A primeira vez que pisei em uma sala de aula como professor foi em 1996, para lecionar as disciplinas de história da arte e de Cultura Brasileira, na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Alguns anos depois, lecionei essas disciplinas, juntamente com a de Estética, também na Universidade Estadual de Minas Gerais. Na PUC Minas lecionei a disciplina de Direitos Humanos e Sociedade Inclusiva, no curso de Enfermagem e a de fundamentos do sistema Braille, no curso de  Tecnologia em Comunicação Assistiva. Além do trabalho acadêmico, atuei também com a gestão de políticas públicas. Entre os anos de 2003 e de 2011, fui 
convocado pelo governo do Estado de Minas Gerais para chefiar a Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, órgão gestor da política estadual para o segmento. Durante todo aquele período, fui membro do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, exercendo a sua presidência durante uma gestão. 
Fui também conselheiro do CONADE no biênio 2005-2007.

Se encontro dificuldades para exercer minhas atividades profissionais? Sim! Com certeza! Quem em sã consciência, sendo cego ou deficiente visual, poderia dizer o contrário? Para nós que não enxergamos, as dificuldades são muitas nos mais variados setores da vida. E eu sei que não preciso dar exemplos aqui. Na minha profissão, a primeira das dificuldades está basicamente relacionada ao universo da leitura e da produção de textos. A boa notícia, no entanto, é a de que hoje em dia, os avanços tecnológicos já nos permitiram dar um enorme salto em relação à escassez de fontes bibliográficas e de materiais didático instrucionais, que até pouco tempo se constituíam 
em uma grande barreira ao exercício da docência e da pesquisa por parte de quem não enxerga. É claro que ao longo de toda a história da humanidade, sempre existiram grandes intelectuais cegos que transpuseram bravamente essas barreiras e nos deixaram valiosos legados de cultura, como foi o caso do poeta John Milton (1607-1674), do matemático Nicholas Saunderson (1682-1639) e de tantos outros! Estes, como quaisquer criadores, valeram-se do seu talento, esforço e claro, da cooperação de outrem para o exercício de suas atividades. No entanto, o que quero destacar é que os avanços tecnológicos têm possibilitado uma grande expansão e democratização do acesso 
ao mundo da leitura e da escrita. Precisamos lembrar que o primeiro e mais importante desses avanços, pelo seu extraordinário poder de abrangência, foi sem dúvida a criação do sistema Braille, em 1825), o qual segue em franca expansão e até hoje continua a resgatar milhões de cegos das sombras do analfabetismo. Contudo, não são apenas as dificuldades materiais que nos impõem barreiras. Estas talvez nem sejam as mais complicadas. Há outras barreiras bem mais sutis e insidiosas que precisamos transpor no nosso dia a dia. Refiro-me às barreiras atitudinais, erguidas pelo preconceito, pela intolerância e pela competitividade selvagem dos dias de hoje. É necessário reconhecer que nós, enquanto humanidade, fomos responsáveis por criar historicamente um padrão predatório de relacionamento, sob o qual cada indivíduo percebe o outro como um oponente, precisando portanto eliminá-lo a fim de garantir o seu lugar ao sol. No meu entender, esse pensamento, que parece ter sido hegemônico ao longo da história , é hoje um dos grandes promotores da crise generalizada que vivenciamos no planeta. Assim, fazer parte de um segmento populacional que vive em situação de vulnerabilidade(leia-se em situação desvantajosa na luta selvagem de todos contra todos)  como é o caso das pessoas com deficiência, se nos coloca 
em dificuldades, nos coloca também em uma situação privilegiada para repensar esse padrão e apontar novos caminhos para o aprendizado da convivência e para a construção de uma cultura de paz, baseada na solidariedade e na cooperação. Há que se compreender que as barreiras atitudinais com as quais nos deparamos no nosso dia a dia são manifestações na prática desse modelo de competitividade selvagem. Assim, longe de nos vitimizar ou de nos levar a adotar o mesmo padrão de comportamento, o que precisamos é de encontrar maneiras inteligentes e civilizadas de superar essas barreiras, sem contudo engrossar o caldo da barbárie. Na prática, acho que as barreiras atitudinais jamais serão completamente eliminadas. Mas tenho a certeza de que poderemos minimizar o impacto dessas barreiras investindo no nosso aprimoramento pessoal nas múltiplas dimensões da nossa vida (física, intelectual, econômica, espiritual etc), assumindo ao mesmo tempo uma postura mais compassiva e cooperativa com os outros. Acredito na lei cósmica da reciprocidade: aquilo que se faz de bom ou de ruim, de alguma maneira retorna e a gente cedo ou tarde colhe os frutos ou paga o preço das nossas ações.

Contraponto - Como você vê a questão dos direitos da pessoa com deficiência no trabalho, na educação e na sociedade de modo geral?
Flávio - Sabemos que de modo geral, nos últimos  trinta e poucos anos, desde 1981 com a promulgação pela ONU (Organização das Nações Unidas) do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, cujo tema foi "Participação e Igualdade", o movimento mundial das pessoas com deficiência conquistou tremendos avanços em diversos níveis. 
No meu modo de entender, esses avanços foram e ainda são fruto do poder de articulação do movimento e ao mesmo tempo de uma conjuntura histórica favorável. A década de oitenta, por exemplo, se por um lado marcou o advento e o apogeu do neo liberalismo no mundo, tendo Margaret Thatcher e George H. W. Bush (o pai) como seus principais ícones, por outro, assistiu também uma intensificação das lutas pela ecologia e pelos direitos humanos, protagonizadas pela sociedade civil e suas organizações não governamentais. E entre elas estavam as organizações das pessoas com deficiência, que nesse período tiveram uma grande expansão. Considero portanto, que todas as conquistas do movimento são um legado que nós, pessoas com deficiência, estamos deixando para a humanidade, no que toca o aprimoramento dos direitos humanos e o avanço do processo civilizatório no planeta. Desse modo, penso que a principal dessas conquistas, aquilo que de fato representou uma virada histórica para as pessoas com deficiência, foi a colocação de nossas demandas na agenda pública dos debates da comunidade internacional. Isso levou ao avanço de marcos regulatórios indutores de políticas públicas em diversas áreas. Entre esses avanços, apenas para ficar no terreno do trabalho e da educação, podemos citar a Convenção 159 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), de 1983, sobre reabilitação e emprego de pessoas com deficiência; e a Declaração de Salamanca, sobre princípios políticas e práticas na área das necessidades educacionais Especiais, de 1994. No caso brasileiro, ambos exerceram uma forte influência na nossa legislação a partir da Constituição Federal de 1988. Aliás, a legislação brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo no que diz respeito aos direitos de pessoas com deficiência, o que sabemos, não garante por si só a efetivação desses direitos. No entanto, não podemos negar que as conquistas no campo jurídico são avanços reais na medida em que se constituem para nós em instrumentos legítimos e essenciais de cobrança dos nossos direitos. Voltando ao cenário internacional, podemos dizer sem medo de errar, que o ápice dessas conquistas, historicamente falando, foi sem dúvida nenhuma a Convenção Sobre Os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), a qual veio a ser a primeira convenção internacional de direitos humanos do século XXI. Vale dizer que o processo de sua elaboração e promulgação foi em si mesmo uma demonstração da força e do poder de articulação do movimento de pessoas com deficiência ao redor do mundo. Depois de pelo menos quatro anos de intensas negociações entre os representantes dos países membros da ONU, com a participação das entidades de pessoas com deficiência do mundo todo, a CDPD foi finalmente promulgada em 13 de dezembro de 2006, juntamente com seu Protocolo Facultativo, na sede das Nações Unidas, em Nova York, passando a vigorar em maio de 2008. O propósito dessa convenção foi o de promover, proteger e assegurar o exercício de todos os direitos humanos e liberdades individuais por parte de todas as pessoas com deficiência. Logo, a Convenção representa uma mudança significativa, pois ela estabelece a deficiência não somente como uma questão de bem estar social, mas como um tema dos direitos humanos e portanto objeto de leis que combinem antidiscriminação, igualdade de oportunidades e medidas concretas para a promoção da inclusão. Assim, os direitos reconhecidos pela Convenção cobrem quase todos os campos das políticas públicas, do acesso à justiça ao transporte, do trabalho ao direito à informação e à tecnologia, das políticas sociais às políticas de saúde. Até o momento presente em que dialogo com vocês aqui no Contraponto, aproximadamente 158 países já aderiram à Convenção e 92 aderiu ao Protocolo Facultativo.
Um esclarecimento. O Protocolo Facultativo é um documento independente da Convenção, isto é, um país pode aderir à Convenção sem necessariamente aderir ao Protocolo Facultativo, que como o nome diz, é opcional. Por meio desse protocolo, o país aceita ser fiscalizado pela comunidade internacional, no sentido de averiguar se está ou não cumprindo o que prevê a Convenção. O Brasil aderiu e ratificou ambos documentos. Retomando o raciocínio, pensando em termos globais, o avanço foi incrível, já que antes da Convenção, um número muito reduzido de países - entre eles o Brasil - possuía leis de proteção aos direitos de pessoas com deficiência. Para se ter uma ideia sobre a magnitude do avanço que a Convenção representou no mundo inteiro, segundo o Relatório Mundial Sobre Deficiência, publicado em 2011 pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial de Saúde, 15% das sete bilhões de pessoas que vivem no planeta possui algum tipo de deficiência. Isso, em números absolutos, significa mais de um bilhão de pessoas. E esse número cresce com o aumento da população mundial, com as tachas de envelhecimento e com doenças incapacitantes tais como cardiopatias, diabetes etc. Em nosso país, a Convenção passou a vigorar em junho de 2008 e, diferentemente de todas as demais convenções de direitos humanos assinadas pelo Brasil,
esta recebeu status constitucional, o que para nós significa mais segurança jurídica na manutenção e na elaboração de leis que protejam nossos direitos específicos.
Hoje no Brasil está em discussão o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que se pretende é que o Estatuto cumpra todos os pontos que a Convenção prevê e mais, que não retroceda nos avanços historicamente já conquistados pelo movimento em nosso país. Mesmo existindo a Convenção e esta possuindo status constitucional, o Estatuto é necessário para normatizar o conteúdo da Convenção, colocando em prática os aspectos nela previstos. Enfim, o debate está avançando bastante e tenho a certeza de que teremos um excelente documento para a garantia de nossos direitos, com a participação de todos nós.

Contraponto - De modo geral, quais os obstáculos mais significativos que você encontra na sua cidade em relação a acessibilidade?
Flávio - Belo Horizonte é uma cidade muito bacana, vibrante e , no geral possui ótima qualidade de vida e excelentes rede de serviços e infraestrutura urbana. Entretanto, como toda grande cidade, é bastante diversificada, possuindo regiões e bairros muito bem urbanizados e outros com grandes carências. Assim, a questão da acessibilidade, para me ater apenas ao ponto de vista das barreiras arquitetônicas, varia conforme o lugar em que se está. Acho que não vou ser muito original, pois geralmente, a grande dificuldade que nós que temos deficiência visual encontramos em BH não parece ser diferente das dificuldades percebidas na maioria das cidades brasileiras.
Elas têm a ver com os obstáculos nas calçadas, tais como orelhões, lixeiras, galhos de árvores, entre outros; com a falta de sinais sonoros nas travessias de pedestres;com a precariedade da sinalização do transporte coletivo e por aí vai. No entanto, reconheço que Belo Horizonte tem melhorado bastante as suas calçadas, pelo menos as do hiper centro e as das regiões mais urbanizadas. Muitos edifícios de uso público, tais como centros culturais, agências bancárias, shoppings, entre outros, estão também se adequando às normas de acessibilidade na forma da lei. O uso do piso tátil, por exemplo, tem sido amplamente difundido pela cidade. O problema com ele é que poucas vezes o encontramos colocados de uma maneira que de fato funcione como um recurso de autonomia para os deficientes visuais. O que percebo é que, embora haja avanços, estamos longe de ter uma  situação ideal em nossa cidade. Por isso, é fundamental que as organizações de pessoas com deficiência, não só em BH como em toda parte, estejam sempre atentas, vigilantes, preparadas e disponíveis para cobrar do poder público as melhorias de que necessitamos, bem como para  oferecer a sua parceria nos momentos oportunos. É isso: penso que não há outro caminho para tornar qualquer cidade um lugar mais harmonioso e inclusivo, que não o da vigilância, da cobrança responsável e da parceria entre todos os setores da sociedade.

Contraponto - Nos fale sobre o trabalho que desenvolve em acessibilidade  com audiodescrição.
Flávio - A audiodescrição não é um recurso de acessibilidade propriamente novo. Existe pelo menos desde os anos setenta. No entanto, ela vem ganhando cada vez mais popularidade no Brasil e no mundo, graças ao sucesso da Convenção Sobre Os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesse sentido, a audiodescrição colabora com o exercício de mais um direito humano fundamental, que é o direito de acesso aos bens culturais. Trata-se de uma técnica/método que consiste em traduzir imagens por meio de palavras, para que principalmente as pessoas com deficiência visual possam ter acesso aos conteúdos imagísticos, tais como cinema, teatro, espetáculos musicais e de dança, exposições de arte, ilustrações de livros e quaisquer outros conteúdos. Podemos oferecer exemplos de aplicação da audiodescrição também fora do âmbito cultural. É o caso dos eventos políticos, sociais, esportivos onde ela também é sempre bem vinda. Enfim, considerando que  as imagens sempre estarão presentes dado que é uma realidade da vida e que elas são cada vez mais importantes para a comunicação humana, a audiodescrição torna-se um precioso recurso de acessibilidade e de promoção da igualdade de oportunidades para todos. O meu trabalho com audiodescrição propriamente dita é de certa maneira recente. Em 2012, nós do CAP/BH fizemos
um curso com a professora Lívia Motta, o qual somado a outros estudos foi muito interessante para refinar os conceitos e práticas dessa técnica/método. O curioso é que no final do ano anterior, em razão de minha experiência como professor de história da arte, eu havia sido convidado por uma amiga, Aída Ferrari, que atua há muitos anos no campo da inclusão cultural e por uma grande agência de produção cultural de Minas Gerais, para atuar em um mega projeto para a Casa FIAT de cultura.
O projeto era promover a acessibilidade para pessoas com deficiência nas exposições dos artistas italianos Caravaggio (1571-1610) e De Chirico (1888-1978). Para se ter uma ideia da importância do projeto, foi a maior exposição de obras desses artistas em território latino-americano, sendo que em Belo Horizonte, elas foram visitadas por cerca de 100 mil  pessoas. Durante meses, trabalhamos na remoção das barreiras arquitetônicas, na capacitação da equipe de educadores da Casa FIAT 
e na produção da audiodescrição das obras. Esta última frente de trabalho foi sem dúvida o nosso maior desafio. Então, utilizando uma metodologia semelhante a que eu empregava em minhas aulas na universidade, redigi os roteiros das audiodescrições das obras com base em entrevistas que realizei com diversas pessoas com variados graus de conhecimento artístico. Eu mostrava a elas a fotografia de uma dessas obras e lhes pedia que me descrevessem o que estavam vendo. O desafio foi traduzir essas percepções em termos artísticos e inteligíveis para os deficientes visuais, já que na maioria das vezes as pessoas, mesmo sendo videntes, não possuíam o vocabulário e o conhecimento necessários para descrever as imagens diante de seus olhos. O aspecto inovador foi a produção de descrições de obras de arte por alguém que não enxerga (no caso, eu, que redigi os roteiros) direcionadas a outros deficientes visuais, a partir da intermediação de narrativas e de olhares diversos. Assim, o produto desse trabalho foi mais do que uma simples audiodescrição, mas uma lição de estética visual para cegos e videntes. Foi também uma demonstração do poder semiótico 
das palavras, capazes de se transfigurar em imagens e conceitos na imaginação das pessoas. Após a realização desse trabalho, atuei na preparação conceitual e corporal do espetáculo de dança contemporânea "Dos Meus Olhos Saem Rosas", da bailarina e professora do Palácio das Artes, Marise Diniz, o qual levava para a dança algumas indagações relacionadas com o binômio ver/não ver. Nesse trabalho, por diversas questões ligadas à produção, a artista escolheu não realizar a audiodescrição do espetáculo. No entanto, o tema da audiodescrição foi tratado em debates com o público após as apresentações, as quais se deram no âmbito de um festival internacional de dança contemporânea de Belo Horizonte. Desse modo, acabamos realizando, antes uma demonstração de possibilidades, do que propriamente a exploração de um recurso em sua plenitude. Considero, no entanto, que foi um valioso trabalho, tanto pelo aspecto estético da proposta, quanto pelo fato de colocar em circulação, para um público especializado, a temática da deficiência visual e a técnica/método da audiodescrição. São cementes que se lançam. Mais recentemente, atuei junto à Cia Catibrum de Teatro de Bonecos, colaborando na criação do espetáculo O Som das Cores, o qual se encontra em tourné pelo país e chegará também ao Rio de Janeiro. Trata-se de um espetáculo de grande sensibilidade e rigor técnico, na minha opinião, uma verdadeira obra de arte, na primorosa confecção dos bonecos, do cenário e dos objetos cênicos; no bom gosto da trilha sonora composta exclusivamente para o espetáculo; na sensibilidade da iluminação; no virtuosismo dos manipuladores e na beleza da dramaturgia! O espetáculo conta, por meio de bonecos e formas animadas, a trajetória de uma adolescente que perde a visão e precisa então lidar com novos desafios. 
O espetáculo explora por meio de uma narrativa ao mesmo tempo coloquial e poética, o poder dos sentidos e a força da imaginação. Uma verdadeira obra prima do teatro de bonecos. Nesse espetáculo, colaborei na construção conceitual e na preparação física dos atores/manipuladores, naquilo que dizia respeito à deficiência visual: noções de orientação e mobilidade, o corpo no espaço, o uso dos sentidos etc. Concluída a concepção e a criação do espetáculo, partimos para realizar a sua audiodescrição já na estreia. Para tanto, convidei como parceira a professora e audiodescritora Flávia Durães e juntos estamos criando a Paroles - Audiodescrição e Inclusão Cultural LTDA. Através dessa iniciativa pretendemos fazer com que a audiodescrição possa ser um canal cada vez mais utilizado de acesso à cultura. Faltou dizer que a acessibilidade ao espetáculo O Som das Cores conta também com a possibilidade de os espectadores com deficiência visual conhecerem os bonecos e objetos cênicos por meio do tato após as apresentações.

Contraponto - Você pratica ou praticou algum esporte? O que acha da prática desportiva?
 Flávio - A vida inteira eu gostei de praticar esportes. Aos poucos fui entendendo que as atividades físicas de lazer ou a prática desportiva recreativa ou de alto rendimento são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Além de todos os benefícios que essas práticas trazem para a saúde, elas melhoram o nosso astral, contribuem para o nosso equilíbrio emocional, nos ajudam a desenvolver uma noção de disciplina, de cooperação e de superação de limites. Além do 
mais, as atividades físicas são agregadoras e qualquer pessoa pode realizar. Basta escolher aquela com a qual a pessoa mais se identifica. O negócio é não ficar parado e se possível receber alguma orientação profissional. Eu, como gosto de esportes, já participei de campeonatos de natação pela Adevibel (Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte); pratiquei ciclismo em bicicletas tandem, aquelas em que dois pedalam; treinei jiu-jitsu durante alguns anos; e sempre gostei de fazer 
musculação em academias. No ano passado, descobri as corridas de rua e estou adorando! Atualmente, faço parte da Equipe de Corredores UNIMED Minas, do Minas Tênis Clube, sendo eu a única pessoa com deficiência da equipe e tendo como treinador e guia meu parceiro Marcelo Pimentel. Já estou com uma pequena coleção de medalhas das corridas que temos participado. A mais longa e desafiadora delas foi a Volta Internacional da Pampulha, com um percurso de 18,6 Km. A corrida aconteceu no dia 01 de dezembro e eu nunca vou me esquecer desse dia, pois ganhei o melhor prêmio que se poderia ganhar. Na madrugada do dia 02, nasceu minha filha, Lira. Ela era
esperada para o dia 04, mas ficou tão animada com a Volta da Pampulha, que resolveu chegar um pouco antes, pra minha alegria e a da mamãe. Agora, estamos treinando para participar da Meia Maratona do Rio (21 Km), que acontecerá no dia 27 de julho. Rio, aí vamos nós!

Contraponto - Fale sobre  o curso de mergulho adaptado  que você fez no IBC.
Flávio - Em 1997, durante o III Congresso Ibero-americano de Educação Especial que aconteceu em Foz do Iguaçu, assisti a uma palestra que me deixou muito interessado.
A palestrante falava de algo que eu jamais pensei que pudesse experimentar um dia. A sala estava cheia e a animação da plateia, pessoas com e sem deficiência, se podia sentir no ar. A palestrante era a professora Lúcia Sodré e ela falava com muito entusiasmo e conhecimento, sobre a prática de mergulho autônomo por pessoas com deficiência de todo tipo e sobre o curso que ela mesma dava no Instituto Benjamin Constant. Se me lembro bem, eram duas modalidades de curso: o batismo, para os iniciantes e outro, mais completo, para aqueles que desejassem tirar a sua carteirinha de mergulhador. Estes últimos, depois de um bom período de treinamento, estariam aptos a mergulhar sem o acompanhamento de um instrutor profissional. O mergulho autônomo é aquele em que o mergulhador usa cilindros de oxigênio, podendo  permanecer longos períodos debaixo d'Água. Como adoro novidades e sou apaixonado pelo mar, decidi ali mesmo que eu faria o batismo. Procurei a professora Lúcia ao final da palestra e fiz a minha inscrição. Na data prevista, fui de BH para o Rio a fim de participar do curso. Chegando lá, descobri com muita satisfação que o nosso amigo Paulo Cesar da Silva, o PC, também estaria conosco. Tivemos um dia muito animado de treinamento na piscina do Benjamin Constant para aprender a usar o equipamento, a respirar debaixo d'água e a fazer a descompressão dos ouvidos, o que é extremamente importante para qualquer mergulhador. Uau! Que sensação maluca! 
No dia seguinte, fomos para Arraial do Cabo, onde aconteceria o batismo. Lá, alugamos uma lancha, e o equipamento completo: roupa de neoprene para nos proteger do frio; nadadeiras; cinturões de chumbo, pois sem eles não se consegue afundar; coletes infláveis para flutuar; cilindros de oxigênio, máscaras e reguladores; cordas e sei lá mais o que. Zarpamos de manhã cedo e regressamos pouco depois do meio dia. O que aconteceu durante esse intervalo é até difícil de descrever. Em resumo, foi uma experiência maravilhosa! A professora Lúcia e os marinheiros da lancha nos ofereceram todo o suporte e a segurança necessários. Já em alto mar, o sol forte de janeiro esquentava o meu corpo e o cheiro e os barulhos do mar me empolgavam e ao mesmo tempo me davam calafrios na barriga. E então, caímos na água. O primeiro sentimento que eu tive quando comecei a afundar foi uma ligeira sensação de claustrofobia. Ai, ai ai! Eu estava preso dentro daquela máscara e o mar era bem maior do que a piscina do Benjamin. Mas logo relaxei, confiante nos aprendizados passados pela professora Lúcia e pela sua presença que nos transmitia segurança. Se tantos podem, porque eu também não poderia? Pensei. Eu me lembro de ter feito três mergulhos: um de quinze minutos, um de vinte minutos e outro talvez de menos de quinze minutos. Era necessário dar um tempo entre cada mergulho a fim de ajustar a pressão do corpo. Acho que descemos um máximo de 12 m. A sensação é como se estivesse voando, livre e solto. O silêncio parecia música de borbulhas e outros sons sutis. A professora Lúcia mergulhava ao nosso lado e nos fazia tocar na vegetação marinha, em rochas e até em alguns animais tipo esponjas. Sei lá... Eu poderia ficar falando aqui muito tempo sobre tudo isso. Mas quero somente dizer que jamais me esquecerei dessa experiência incrível. Enfim, eu tenho muito a agradecer à Lúcia e ao PC, pelos momentos compartilhados e a todos do IBC que proporcionaram essa experiência fantástica. Valeu demais!

Contraponto - deixe uma mensagem  para os leitores do contraponto.
Flávio - Eu agradeço à equipe do jornal Contraponto por ter me oferecido este precioso espaço. Fiquei tremendamente honrado em compartilhar com os leitores algumas opiniões sobre temas de interesse da nossa comunidade, bem como algumas histórias pessoais. Na qualidade de historiador, sei muito bem da importância que uma publicação como esta tem como testemunho de uma época. Fico imaginando prováveis historiadores do futuro, que ao se debruçarem sobre as matérias do Contraponto, terão mais uma fonte para compreender a vida dos cegos no Brasil do nosso tempo. Dizendo isto, destaco o inestimável serviço que a Associação de Ex-Alunos Do Benjamin Constant 
presta a nossa comunidade, de todas as maneiras e principalmente por meio de seu web site, da rádio e do jornal Contraponto. Muito obrigado mesmo! Deixo com vocês, leitores e equipe, um carinhoso abraço e a convicção de que a viagem em si vale bem mais do que a chegada ao destino. Por isso nada melhor do que celebrar com alegria cada pequena conquista que fazemos no caminho.



# 13.SAÚDE OCULAR

* Esta coluna é assinada pelo HOB  - Hospital Oftalmológico de Brasília atfdf@uol.com.br

O jornal Contraponto mantém um convênio informal com aquela  renomada instituição.
O leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.


* Miopia: Por que lente? Por que cirurgia?

Brasília,  - Deixar o rosto livre dos óculos é perfeitamente possível para a maioria das pessoas que são portadoras de miopia.

Essa dificuldade de visão impede a nitidez das imagens que estão longe dos olhos, porque a luz converge para um ponto antes da retina. A correção tanto pelos óculos, como por lentes de contato ou pela cirurgia refrativa tem o objetivo de focar os raios sobre a retina, onde as imagens se formam.

Mas por que usar lentes de contato para corrigir a miopia e por que fazer a cirurgia refrativa? A decisão é de quem tem o problema e, por esta razão, dispor do maior volume de informações sobre as alternativas existentes é o melhor caminho a trilhar antes de decidir, assinala o oftalmologista Canrobert Oliveira, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB).

Comparando - A cirurgia para correção da miopia é feita com tecnologia de última geração, permitindo alto índice de personalização, possibilitado por técnicas modernas que detectam pequenas imperfeições existentes em cada córnea. O médico utiliza o laser para modificar a curvatura da córnea e, desta forma, focar a imagem sobre a retina mesmo que os objetos estejam distantes, explica o oftalmologista.

Enquanto a cirurgia corrige o defeito, as lentes de contato o compensam. De acordo com o médico, a visão só é boa enquanto as lentes estão em uso. Quando as lentes de contato são removidas, a dificuldade para focar objetos distantes volta.

A cirurgia tem um ritmo muito dinâmico. Segundo Canrobert, é feita sob anestesia tópica, a base de colírio, "não há dor". É recomendável repouso após o procedimento, sendo que, no dia seguinte, o operado pode retomar às atividades normais. As lentes de contato, atualmente, são bastante delgadas e confortáveis, porém exigem atenção ao tempo de uso, limpeza e conservação diária.

 Condições - Recomenda-se a cirurgia para correção da miopia após os 18 anos de idade. Deve evitá-la quem apresentar aumento maior que 0.75 graus por ano, explica Canrobert ao lembrar que ainda assim há uma série de exames que precisam ser feitos antes da operação para avaliar a qualidade da córnea. "Nem todos podem se submeter à cirurgia", alerta. Vários fatores interferem na seleção dos candidatos. As lentes de contato, dependendo do caso, podem ser adotadas até antes dos 14 anos, mas também têm suas contra-indicações. Pacientes com síndrome do olho seco ou conjuntivite alérgica não são bons candidatos.

Pós-operatório - Óculos escuros para proteger do vento, poeira e raios ultravioleta nos dias que seguem à cirurgia são necessários, ressalta o médico. "O ideal é evitar exercícios de contato e impacto como vôlei, judô e natação por, pelo menos, duas semanas. Depois, vida normal", orienta. Os cuidados com as lentes, não terminam nunca. "O ritual de lavar, desinfetar, lubrificar é diário, caso contrário, há risco de contaminação e infecção com graves consequências para a córnea",
lembra o oftalmologista brasiliense.

O risco existe em qualquer atividade humana. As duas opções os apresentam. Nem sempre a miopia é corrigida totalmente com a cirurgia, porém o resíduo de grau é mais comum na correção dos casos mais elevados. Quando ocorre da resposta orgânica não atender totalmente a solicitação cirúrgica, novos exames orientarão sobre a possibilidade de reintervenção. Há sempre um ganho, afirma o médico, "quando a reintervenção não é possível, os novos óculos serão mais estéticos, mais leves e menos imprescindíveis".
Quanto às lentes, Canrobert assinala que reduzem a oxigenação da córnea e por isso a    recomendação é retirá-las sempre que seu uso não for necessário. O uso abusivo das lentes é uma das causas mais frequentes de rejeição, adverte.

#   Fonte:   HOB( Hospital Oftalmológico de Brasília)
Site: http://www.hobr.com.br
E-mail: atfdf@uol.com.br



#14. REENCONTRO

 (COLUNA LIVRE):


NOME: Jorge Aluisio Ferreira da Silva
Vinculo I B C: 1975 A 1988
FORMAÇÃO ATUAL: Adiministração de Empresas com graduação em informática
OBJETIVOS: Reativar contato com antigos companheiros(as), e, manter contato com novos companheiros(as).

CONTATOS:
Fone:2509-1584 Celular: 9976-2983
E-MAIL: jorge-aluisio.ferreira@serpro.gov.br


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



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Oferendas

Para agradar-te e te fazer contente,
Eu te ofereço o gosto bom das frutas,
O doce aroma das flores mais raras...
Ofereço também horas felizes,
Quando serás príncipe ou criança,
Segundo determine teus caprichos...

Mas se te cansares desse brinquedo,
Se desejares, enfim, algo mais simples,
Ainda assim terei para ofertar-te
Coisas que não se acham em qualquer parte...
Se acaso precisares de um amigo,
Então eu te ofereço o meu abraço.

Virgínia Vendramini - do livro Hora do Arco-Íris
18/07/97
 


#16. ETIQUETA

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

* Uma atitude de respeito...

Falar sobre etiqueta seja pessoal, profissional, virtual é algo corriqueiro na minha profissão, já que ministro aula sobre este assunto periodicamente. A cada dia entender sobre etiqueta para mim é entender sobre cultura e comportamentos de tribos, regiões ou países diversos.
Viajar nos faz presenciar ou observar as diferenças, e são estas diferenças que precisam ser respeitadas. Como é triste observarmos em nosso país a negligencia diante de alguns detalhes que são imprescindíveis.
Constantemente me pergunto: por que os homens colocam tanto a mão no “saco”? Será que coça tanto assim ao ponto de ter a necessidade de colocar a mão dentro da calça, em publico, e dar aquela ajeitadinha básica. Que cá entre nós de básica não tem nada. Além de feio é nojento. Onde irá colocar esta mão depois? Quantas bactérias estão correndo por este corpo, já que a ação é repetida constantemente sem nenhum constrangimento.
Para minha surpresa outro dia me deparei com uma mulher no shopping coçando sua vagina em público, quase tive um infarto. Parei, respirei e voltei ao normal, fiquei simplesmente estarrecida com a cena. Tirar a calcinha do anus já é horroroso, coçar a vagina ficou pior.
Mas para que estou relatando isso? Simplesmente pelo fato das pessoas não darem importância a elas e ao mundo que as cercam. O respeito pelo meu modo de ser e de viver é importante, mas faço parte de um coletivo e é importante respeitar as pessoas que convivem comigo, mesmo que indiretamente.
O individualismo está imperando na sociedade de forma avassaladora, onde minha vontade e meus desejos é que são importantes, o resto é problema dele. Estas ações nos tornam agressivos, mesmo que inconscientemente. Forçamos situações desnecessárias e com isso podemos receber reações negativas. E o que as pessoas estão fazendo com estas reações, muitas vezes matando. Parece uma viagem louca esta minha, de um simples coçar de saco até um ato
de violência que pode gerar uma morte. Mas infelizmente é isso que está acontecendo. A falta de respeito pessoal leva a morte, seja do eu ou do outro.
Há uma necessidade da implantação da cultura do respeito individual e coletivo. Isso vai nos fazer mais cordiais, amáveis, desprovidos do nosso desejo pela intenção do outro. Podemos iniciar pela suspensão de um simples “coçar o saco ou a vagina” em publico. Não digo isso por ser uma região “erotizada”, incluo nessa ação o ato de colocar o dedo no nariz ou de coçar o anus. São regiões que trazem sujeira, seja ela visual ou não, que por isso incomoda o outro.
O principal do conjunto de etiquetas é saber viver coletivamente. Não se mede uma pessoa pelo saber do uso dos talheres, mas pelo modo como trata as pessoas e comporta em sociedade. Sabe-se que regras mudam de local para local, de tempos em tempos, mas cuidado com higiene é sempre importante.
Por isso, caros leitores sejam cuidadosos evitem ações que possam “queimar seu filme” para com as pessoas. Afinal, as lembranças ruins fixam mais que as boas e não é isso que desejamos transmitir aos outros.

Tânia Araújo



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O Inspetor Liberal

Nos tempos de interno no velho e querido BENJAMIN CONSTANT, havia um inspetor no turno da noite que era muito querido pelos alunos por seu espírito brincalhão.
Internato misto, como não poderia deixar de ser, havia os namoros e consequentemente, a troca de afetos, carícias, e...  similares...
A disciplina era rígida, como qualquer internato do gênero, mas, os alunos sempre achavam um jeitinho, um cantinho, para um sarrinho, e, muitas vezes para coisas mais completas...
Um momento esperado, era o da "Voz do BRASIL"(19 horas), pois, os corredores do ginásio (limite entre o setor masculino/feminino), ficavam relativamente sem vigilância.
Os casaizinhos, com " a libido a mil", descolavam uma sala, um cantinho embaixo da escada, ou similares, e, pimba, pimba...
 ...
 As vezes a gente...  estava lá  no bem bom, quando aparecia o referido inspetor...:
Olhem aqui, vocês  "sarrem o que tiver de sarrar logo",  mas, não subam pro dormitório depois da hora, senão dou parte...


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

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: Roberto Paixão(paixao.rn@gmail.com)

1. Atletas carioca brilham mais uma vez no regional sudeste futebol de cinco!

Sem dar chances para as outras equipes,, a Urece equipe do RJ conquistou o torneio pelo segundo ano consecutivo, ganhando todas as partidas. O destaque do grupo, que foi representando a Urece foi o Dudu, assim conhecido pelos companheiros, fazendo bonito em todas as partidas. Ainda tivemos a Adevibel conquistando o segundo lugar também com muito louvor!  Apenas perdendo uma partida para a campeã. O atleta que se destacou foi o grande atleta medalista de ouro nas paralímpiedas, João! Ficando com a artilharia do torneio. Penso que com esses desempenhos que ele vem tendo, poderá está novamente integrando o corpo de atleta da grande seleção campeã. Tivemos também uma ótima participação do nosso Instituto benjamim Constant, com os atletas da caixa escolar, ficando na quarta colocação, se classificando para a copa caixa de futebol de cinco série B, junto com a ADVC-RJ de campos, que ficou com o terceiro lugar.

2. Confira abaixo toda a tabela e   mais informações  retirada do  site
da Confederação Brasileira de desporto de Deficientes Visuais (CBDV):

A URECE-RJ venceu todas as partidas e faturou o terceiro título do Regional Sudeste de Futebol de 5 da sua história. A conquista veio após os cariocas vencerem a lanterna da competição, UNICEP-ES, por 3 a 0, com gols de Villa (2) e Dudu, na manhã deste domingo (18), no Ginásio Poliesportivo Parque Tropical, em Contagem, Minas Gerais.

A competição foi uma realização da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e parceria da Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte (ADEVIBEL-MG).

Para ficar com o título a URECE-RJ precisa apenas de um empate na última rodada da competição. Restava a ADEVIBEL-MG secar e torcer por uma derrota dos rivais. Porém, não demorou muito e os cariocas abriram o placar com Villa. Um balde de água fria para as pretensões dos mineiros.

Mesmo sem chances de classificação para a Copa CAIXA Loterias de Futebol de 5 - Série B, a UNICEP-ES foi para cima. Alberto teve boas chances para empatar, mas as finalizações iam para fora, e quando tinha a direção do gol, o goleiro Andreonni estava lá para defender.

Quando os capixabas estavam melhores no jogo e criavam as melhores chances, Dudu entrou e tratou logo de deixar a sua marca. Com a vantagem, a URECE-RJ soube administrar o resultado e ainda teve tempo de marcar mais um gol com Villa, e venceu o jogo por 3 a 0.

A partida que poderia garantir o título para a ADEVIBEL-MG se transformou na disputa do vice do campeonato. Com seis pontos contra quatro da ADVC-RJ, os mineiros encaram com seriedade a importante disputa e venceram por 3 a 0, com gols de João Batista. O terceiro lugar para o time de Campos rendeu a vaga para a Série B nacional, ao lado da CEIBC-RJ.

Os três gols marcados por João Batista (ADEVIBEL-MG) na última rodada da competição serviram para confirmar o camisa 9 como o grande artilheiro da competição. O pivô da equipe mineira marcou 16 gols em quatro partidas.

Confira a tabela completa.

Classificação

Colocação: 1o
Equipe: URECE
Jogos: 4
Pontos:12
Vitória: 4
Empate: 0
Derrota: 0
Gols Pró: 12
Gols Contra: 3
Saldo: 9

Colocação: 2o
Equipe: ADEVIBEL 
Jogos: 4
Pontos: 9
Vitória: 3
Empate: 0
Derrota: 1
Gols Pró: 18
Gols Contra: 3
Saldo: 15

Colocação: 3o
Equipe: ADVC
Jogos: 4
Pontos: 4
Vitória: 1
Empate: 1
Derrota: 2
Gols Pró: 3
Gols Contra: 6
Saldo: -3

Colocação: 4o
Equipe:CEIBC
Jogos: 4
Pontos: 4
Vitória: 1
Empate: 1
Derrota: 2
Gols Pró: 4
Gols Contra: 12
Saldo: -8

Colocação: 5o
Equipe: UNICEP
Jogos: 4
Pontos: 0
Vitória: 0
Empate: 0
Derrota: 4
Gols Pró: 1
Gols Contra: 14
Saldo: -13
   
Resultados

Quinta-feira - 15/05

Equipe: URECE-RJ x CEIBC-RJ
Placar: 4 x 0


Equipe: UNICEP-ES x  ADEVIBEL-MG
Placar: 0 x 7

Equipe: ADVC-RJ x CEIBC-RJ
Placar: 1 x 1

Equipe: CEIBC-RJ URECE-RJ x ADEVIBEL-MG
Placar: 3 x 2


Sexta-feira - 16/05

Equipe:UNICEP-ES x ADVC-RJ 
Placar: 0 x 1

Equipe: ADEVIBEL-MG x CEIBC-RJ
Placar: 6 x 0


Sábado - 17/05

Equipe:   Placar  Equipe UNICEP-ES x CEIBC-RJ
Placar: 1 x 3

Equipe: URECE/RJ x ADVC-RJ
Placar: 2 x 1


Domingo - 18/05

Equipe: URECE-RJ x UNICEP-ES 
Placar: 3 x 0

Equipe: ADVC-RJ x ADEVIBEL-MG
Placar: 0 x 3


3. Agenda de eventos 

Nome do evento: Judô
Data: 18/05 até 25/05/2014 
Local:  São Paulo/SP
Modalidade: Judô III Fase de Treinamento: 

Nome do evento:  Futebol de 5
Data:  20/05 até 27/05/2014
Local:  Niterói/RJ
Modalidade: Futebol de 5 IV Fase de Treinamento

Nome do evento:  Goalball Masculino
Data: 24/05 até 14/06/2014
Local: Jundiaí/SP

Nome do evento: Goalball Quad Nations Tournament
Data: 25/05 até 01/06/2014
Local:  Hereford/ING
Modalidade:  Futebol de 5 IV Fase de Treinamento

Nome do evento: Goalball Feminino  
Data: 30/05 até 20/06/2014
Local: Niterói/RJ
Modalidade:  Goalball IV Fase de Treinamento

Nome do evento: Judô
Data: 01/06 até 08/06/2014
Local: São Paulo/SP
Modalidade: Judô 

Nome do evento: Campeonato Mundial IBSA de Goalball
Data: 26/06 até 07/07/2014 
Local: Espoo/FIN


4. Conssiderações finais e agradecimentos:

Agradeço mais uma vez pela oportunidade de está contribuindo com esse jornal. Agradeço a nossa confederação Brasileira, onde retiro toda informação, acrescentando minha opinião de esportista que sou, podendo colocar até mesmo uma crítica construtiva sobre alguns acontecimentos dentro do para desporto. Até a próxima coluna!

Firme forte pelo esporte! Roberto Paixão



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

***
BANCO DE REMÉDIOS
UTILIDADE PÚBLICA IMPORTANTE REPASSAR

Sobras de Remédios
Às vezes sobram aqueles medicamentos dentro da validade, que alguém pode aproveitar e a gente não sabe o que fazer com eles...A ASAPREV-RJ, criou o Banco de Remédios para atendimento gratuito aos aposentados de baixa renda, que não tem a mínima condição de adquirir medicamentos. 

O Banco sobrevive com a doação de medicamentos de pessoas cujo tratamento foi interrompido. Caso você possua um medicamento que não precisa mais ou não faça mais uso, não deixe em uma gaveta para depois jogar fora quando vencer o prazo de validade, FAÇA A DOAÇÃO.

O endereço de coleta é Av. Rio Branco 156 - 20 andar sala 2021 à 2024- (Edifício Av. Central ) 

PODE DEIXAR NA PORTARIA DO PRÉDIO.

Você pode fazer a doação também no Shopping Tijuca no SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - 3° PISO.

site: www.asaprev-rj.org.br                    
e-mail: asaprev-rj@zaz.com.br
tels: 2544-3396 / 2524-0407

REPASSEM AOS AMIGOS.

***

MANUAIS DE INSTRUÇÕES
Encontre,  instantaneamente,  o  seu  manual  de  usuário,  guia  do usuário, manual de instruções ou manual do proprietário!
http://manual-de-instrucoes.com

Nesta página você será capaz de, facilmente, encontrar os  guias  de instrução e manuais do usuário de que você necessita.

TODOS OS GUIAS POR CATEGORIA
*Eletrodomésticos
*TV & Áudio
*Carros & Motocicletas
*Telefones
*Computadores
*Câmeras & Vídeo
*Música
*Esportes
*Casa e Jardim
*Videogames & Software
*Jóias & Relógios
*Bebês & Brinquedos
*Higiene & Saúde
*Outros
Informe a marca e/ou a referência do produto e clique no botão
"Procurar"
Marcas de guias do usuário mais procuradas:
manual ACER-
manual CANON-
manual de instruções CASIO-
manual ELECTROLUX -
manual FUJIFILM-
manual KODAK -
manual do usuário KONICA MINOLTA -
manual LG -
manual MOTOROLA-
manual de instruções NEC-
manual do usuário NIKON-
manual NOKIA -
manual de instruções OLYMPUS -
manual PANASONIC-
manual PHILIPS -
manual SAMSUNG-
manual SONY-
manual SONY ERICSSON -
manual YAMAHA-
manual SIEMENS -
manual de instruções JVC -
manual do usuário SANYO-
manual do usuário TOSHIBA
Procure Fabricantes
A-
Acer , Asus , Apple , Alcatel , Aastra , Arthur Martin , ...
B-
Blaupunkt , Brother , Brandt , Blackberry , BMW , Benq , ...
C*-
Canon , Casio , Clarion , Cisco , Citroën , Candy , ...
D-
Denon , Dell , D-Link , ...
E-
Electrolux , Epson , Elna , ...
F-
Fujifilm , Fujitsu Siemens , Fagor , Ford , Fiat , ...
G-
GE , Garmin , Grundig , ...
H-
HP , Hitachi , Haier , ...
I-
IBM , Icom , Indesit , Iriver , ...
J-
JVC , Jensen , Jabra , JBL , ...
K-
Kenwood , Konica Minolta , Kodak , Kawasaki , ...
L-
LG , Lexmark , Lenovo , Logitech , Lexibook , ...
M-
Motorola , Moulinex , Medion , Mio , Marantz , Mercedes , ...
N-
Nokia , Nikon , Nintendo , Nec , Netgear , Navman , Nad , ...
O-
Olympus , Oregon Scientific , ...
P-
Philips , Panasonic , Pentax , ...
Q-
Qtek , ...
R-
Ryobi , Renault , Roland , ...
S-
Samsung , Sony , Siemens , Sony Ericsson , Sharp , Sanyo , Sega,  Seb , Singer , ...
T-
Thomson , Toshiba , Tomtom , Texas Instruments , ...
U-
Universal Remote Control ...
V-
Volkswagen , Vedette , Vtech , ...
W-
Whirlpool , ...
X-
Xerox , ...
Y-
Yamaha , Yaesu , ...
Z-
Zanussi , Zyxel , ...
        3M , 3Com , ...

***

Vacina anti- câncer - REPASSEM A TODOS!
Já existe vacina anti- câncer (pele e rins). Foi desenvolvida por cientistas médicos brasileiros, uma vacina para estes dois tipos de câncer, que se mostrou eficaz, tanto no estágio inicial como em fase
mais avançada.
A vacina é fabricada em laboratório utilizando um pequeno pedaço do tumor do próprio paciente. Em 30 dias está pronta, e é remetida para o médico oncologista do paciente Nome do médico que desenvolveu a vacina: José Alexandre Barbuto, Hospital Sírio Libanês - Grupo Genoma.
Contato:Telefone do Laboratório: 0800-7737327 - (falar com Dra. Ana Carolina ou Dra. Karyn, para maiores detalhes)
www.vacinacontraocancer.com.br <http://www.vacinacontraocancer.com.br/>

Por favor, divulguem esta vitória da medicina genética brasileira!!!!
***

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:


*De: "Bebeto Pires" <bebetopires@gmail.com>

Meus irmãos e irmãs de trabalho na Luta, é impressionante como a Natureza, também chamada por muitos de Deus, consegue fazer a justiça... de uma forma ou de outra, a Luz sempre se fará presente e, creiam, quanto mais trevas existirem, mais brilhante a Luz se fará.

 Menos de um ano atrás, questionei o preço de um "dicionário milionário" produzido pela Fundação Dorina N. C. lá de São Paulo, pago pelo governo paulista através dessa secretaria/secretária que está sendo suspeita de desvios, e fui "qualificado como quadrúpede" pelo Senhor Adermir Ramos,
presidente dessa fundação. E esse hediondo qualificador, me foi ofertado numa lista da ONCB (Organização Nacional de Cegos do Brasil).
Talvez muitos, incluindo-se o Sr. Adermir, pensem mesmo que nós, cegos brasileiros, sejamos quadrúpedes, visto a forma como tentam nos "tocar como gado", influenciando danosa e negativamente na política brasileira que pretende nos apoiar...

O que vemos hoje?
Caros irmãos... a tal secretaria paulista que desembolsou a vultosa grana para o tal "Dicionário da dita Fundação presidida pelo Sr. Adermir", está sob investigação do governo paulista e muita coisa virá ao lampejo brilhante da Luz da justiça.

Talvez agora, com as investigações, possamos saber de verdade quem é o "quadrúpede", pejorativo qualificador  imputado a minha pessoa pelo senhor presidente da "Fundação DOrina N C", Sr. Adermir Ramos, numa lista de discussão da ONCB, e que foi magistralmente documentado pelo movimento Cidade Para todos (MCPT) no texto abaixo.

Revanchismo?!?!
Em absoluto, não tenho tempo para ódios, mágoas ou revanches.. contudo, fui qualificado de "quadrúpede" por questionar o "absurdo valor" desse tal "dicionário" que, pasmem senhores/as, foi
entregue, efetivamente, somente para mil instâncias.

Abaixo vocês poderão ler um manifesto do Movimento Cidade Para Todos, onde destacam o absurdo e hediondo "qualificador" que me foi ofertado generosamente pelo Sr Presidente da Fundação Dorina N. C. Adermir Ramos.

 Apelo ao povo de São Paulo, principalmente às pessoas cegas, que pressionem seus deputados para que a investigação se estenda a tudo que essa secretaria tocou nos últimos 10 anos.
Vamos saber de verdade, quanto custou o tal dicionário eletrônico de mais de meio milhão de Reais.

Leiam abaixo o texto primoroso, feito pelo MCPT e onde figura o combate à injustiça perpetrada pelo Sr Adermir Ramos, presidente da tal fundação paulista, que jamais explicou o valor absurdo do dito "dicionário"... talvez agora, creiam, ele tenha que explicar o porquê dos valores... se eu for chamado a depor... certamente irei.
Abaixo estão também as duas matérias dos jornais paulistas sobre as suspeitas de corrupção e desvios de grana pública na secretaria que financiou o tal "Dicionário Milionário" da Fundação Dorina. É uma verdadeira "farra" com a grana pública, e tudo em nome das pessoas com
deficiência que, na maioria dos casos, especialmente as pessoas cegas, estão completamente abandonadas pelos poderes públicos. Atenciosamente, Humberto Pires do Carmo.

**

Matéria do Cidade Para Todos:

Yes... nós somos quadrúpedes!

Caros amigos e parceiros do grupo Cidade Paratodos, recentemente num debate nos fóruns virtuais, entre um militante  do nosso grupo, Sr. Humberto Pires, conhecido como Bebeto, e o atual diretor presidente da Fundação Dorina, Sr. Adermir Ramos, quando o último foi cobrado a explicar por meio de documentos o motivo de um dicionário eletrônico desenvolvido pela Fundação ter custado mais de meio milhão de Reais aos cofres públicos do Estado de São Paulo, verba repassada pela SEDPCD, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Sr. Adermir não trouxe evidencias cabais e ainda finalizou com a seguinte pérola: "...não costumo escrever a quatro mãos, mas tem pessoas que raciocinam com os quatro pés".
Foi interessante perceber que o diretor presidente de uma instituição para cegos, pressionado por uma pessoa cega a prestar contas, além de não responder aos questionamentos com transparência, ainda ofende uma pessoa que, em tese,  representa todos aqueles que a sua instituição atende, tratando-o  por quadrúpede. Assim sendo, bem como o amigo Bebeto assumiu sua "quadrupedice", nós, que também somos pessoas com deficiência, militantes por direitos e cidadania, vamos, solidários, também assumir nossas quatro patas.
Assim sendo, já que estamos de quatro, achamos que temos o direito de escolher que tipo de animal quadrúpede queremos ser, então escolhemos ser cachorros. O cachorro nos parece uma boa ideia. Até porque alguns de nós utilizam cães guia, super amigos, outros preferem as bengalas, enfim. Mas os cães são animais do bem, fiéis, solidários, então sejamos cachorros. Dentre esses escolhemos ser da raça dos perdigueiros, pois já que os cegos tem a fama de serem bons de faro, seremos perdigueiros para farejarmos bastante por ai.
E por falar em farejar, voltemos a discussão entre o colega Bebeto e o Sr. Adermir... Na resposta do presidente da Fundação, o colega perdigueiro Bebeto farejou algumas coisas estranhas, como por exemplo, o custo de mais de 12 mil Reais para gravação em CD-ROM e envio pelo correio de 1000 unidades desse dicionário eletrônico, dentre tantos outros valores exorbitantes para os quais não foram apresentados os documentos solicitados por nosso colega canino.
Todavia, vamos continuar farejando esse assunto para ver o que mais achamos...
A quantia de mais de meio milhão de Reais foi repassada à Fundação Dorina, presidida pelo Sr. Adermir Ramos,  pela SEDPCD, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem como secretária titular a Dra. Linamara Battistella; Confira em: http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/portal.php/conhecaasecretaria O Sr. Adermir Ramos, presidente da Fundação Dorina,  postou sua resposta em um fórum virtual de debates pertencente a ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, presidida pelo Sr. Moisés Bauer; Confira em: http://www.oncb.org.br/?q=node/4  O Sr. Moisés Bauer, presidente da ONCB,  também é conselheiro curador na Fundação Dorina; Confira em: http://www.fundacaodorina.org.br/quem-somos/a-fundacao-dorina/ 
A ONCB,  presidida pelo sr. Moisés Bauer, possui como secretário geral o Sr. Carlos Ferrari que também é vice-presidente da AVAPE, Associação para Valorização da Pessoa com Deficiência; Confira em: http://www.avape.org.br/portal/publicacoes/relatorio_atividades/avape_RA_2012.pdf
A ONCB, presidida pelo sr. Moisés Bauer, mantinha e talvez ainda mantenha uma funcionária, professora Glória,  que exerce o cargo de secretária executiva em seu escritório de Brasília, mas que na verdade era ou ainda é funcionária contratada e paga pela Fundação Dorina;
A AVAPE, vice presidida pelo Sr. Carlos Ferrari, possui como conselheira a Dra. Linamara Battistella, titular da SEDPCD, órgão do governo do Estado de São Paulo;
Confira em: http://www.avape.org.br/portal/publicacoes/relatorio_atividades/avape_RA_2012.pdf
A SEDPCD, do governo de São paulo, possui como assessor o Sr. Daniel Monteiro, que também é assessor de juventude na ONCB; Confira em: http://www.oncb.org.br/?q=node/4
A ONCB, presidida pelo sr. Moisés Bauer, possui como conselheiro fiscal e deliberativo o Sr. Antonio Carlos Grandi, que também é diretor executivo na Fundação Dorina;
Confira em: http://www.fundacaodorina.org.br/quem-somos/a-fundacao-dorina/
A SEDPCD, do governo de São Paulo, além de pagar o dicionário da Fundação Dorina, também patrocina e promove eventos da ONCB.
Confira em:

http://pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=1189&c=31

A SEDPCD, do governo de São Paulo,  possui parceria em projetos com a AVAPE, vice presidida pelo Sr. Carlos Ferrari, instituição condenada e multada por suspeita de associação com a FORD do Brasil para fraudar a Lei de Cotas na contratação de pcds.. Confira em:

http://blogs.estadao.com.br/vencer-limites/justica-condena-ford-e-avape-por-violacao-dos-direitos-de-pessoas-com-deficiencia-e-aplica-multa-de-r-400-milhoe

Lembram-se do poema de Drummond que diz; "João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém."?  Não parece um pouco com o que farejamos acima? Não dá pra saber onde começa um, onde termina outro? Claro que tudo pode ser apenas uma simples coincidência, mas, como diria Robin:  "santa coincidência Batman".
E nos perguntamos: Quais os interesses comuns que podem existir entre instituições "de" pessoas com deficiência, que existem para representação,  e instituições "para" pessoas com deficiência, que existem para comercialização de produtos e prestação de serviços? Perguntamos ainda:  Quais os limites possíveis e aceitáveis nas relações entre instituições não governamentais e órgãos de governo?
De qualquer maneira, não temos nenhuma resposta para toda essa "ciranda, cirandinha", sabemos que o grupo Cidade Paratodos, constituído majoritariamente por pessoas cegas, consequentemente quadrúpedes, fiscaliza e cobra sistematicamente a execução e implantação de políticas públicas, projetos, ações governamentais voltadas à inclusão, garantia de direitos e cidadania para esse grupo social em particular  e de maneira geral para todas as pessoas com deficiência em São Paulo e em todo Brasil.
Sabemos também que a situação das pessoas com deficiência visual no Brasil, e particularmente em São Paulo, é lamentável, com uma empregabilidade pífia, segundo dados da RAIS, uma das menores entre todas as pessoas com deficiência, com um arcabouço legal fraco e desrespeitado, com acesso a leitura, informação e conhecimento praticamente vedados, a não ser pelas mãos de instituições mercenárias disfarçadas de missionárias, entre tantas outras mazelas sociais que ainda não conseguimos transpor.
Ademais, estamos fartos de discursos bonitos, inaugurações de intenções, instituições e governantes não autorizados falando em nossos nomes, nos representando sem serem autorizados, além de imensa inação, inépcia, descaso e ignorância para nossas necessidades enquanto pessoas com deficiência e cidadãos de direito.
Por fim, voltando ao assunto foco dessa carta, o dicionário milionário desenvolvido pela fundação Dorina e pago pela SEDPCD, informamos que igualmente ao Bebeto, como grupo nós também cobramos explicações tanto da Fundação quanto da secretaria a respeito desses valores gigantescos sem nenhum sucesso.
Contudo, depois de farejarmos essas estreitas relações entre ONG's e governo, conseguimos ligeiramente entender porque tantos projetos de menor valor, mas  de extrema relevância para as pessoas com deficiência visual foram rejeitados sumariamente pela secretaria e o tal dicionário, caríssimo, foi aprovado com tanta rapidez e facilidade.
Assim, desculpem a nossa lentidão de raciocínio e demora na compreensão das coisas, mas sabem como é, como quadrúpedes, não podemos fazer mais do que isso.

Atenciosamente,

Grupo Cidade Paratodos
Documento original em:
http://www.wuala.com/bebetopires/publica/yes,%20nós%20somos%20quadrúpedes.doc/

**

Do JOrnal Folha de São Paulo de hoje...

Linamara Rizzo Battistella confirma pagamentos à irmã, mas nega irregularidades
Investigação feita pelo próprio governo de SP aponta indícios de fraudes em órgão que atende a deficientes de SÃO PAULO
A secretária estadual da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, disse ao site G1 que a investigação que aponta indícios de irregularidades na entidade criada pelo governo de São Paulo para fazer a reabilitação de deficientes, a Rede Lucy Montoro, "teve viés".
Entre outros indícios de irregularidades, a apuração detectou que a irmã de Linamara, Maysa Rizzo Cortiñas, teve diárias de hotéis e passagem pagas, além de um carro oficial à disposição, apesar de não possuir vínculo com a entidade.
O conteúdo da auditoria, feita pelo próprio governo do Estado, foi publicado ontem pela Folha.
Ao site, a secretária confirmou o pagamento de passagem aérea para Porto Alegre em 2012 e o uso do carro oficial, apontado pelos auditores. Segundo ela, a irmã recebeu os benefícios na condição de economista da Fipe (entidade ligada à USP).
"A passagem foi comprada no sistema público do governo do qual a Secretaria de Pessoa com Deficiência Física participa. Ela foi comprada porque era interesse da secretaria que um técnico da Fipe [estivesse presente] ", disse.
Maysa, no entanto, se apresentava em eventos públicos e em entrevistas como representante da Rede Lucy Montoro e da secretaria.
A Folha não localizou ontem nenhum representante da Fipe para falar sobre o caso.
Sobre o carro, a secretária afirmou que o uso do veículo por Maysa foi "intermitente e eventual", para viagens de trabalho ao interior.
Ela também justificou o e-mail da entidade usado pela irmã (maysa.cortinas@redelucymontoro.org.br).
"O fato de usar um e-mail para se relacionar com os representantes de uma rede que vão formar, trazer informações para que a gente possa construir uma lógica de indicadores não significa que ela seja funcionária. Simplesmente era para eles identificarem que o que estava sendo pedido tinha lógica", afirmou Linamara.
Os auditores também questionaram a contratação sistemática da empresa L + M Gets para obras da rede. Sobre isso, ela afirmou que as contratações são realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde.
"É absolutamente inverídico tudo o que está escrito lá. Seria associar com uma questão com que eu não tenho nem autoridade e nem competência de decidir", disse.
A Secretaria da Saúde afirmou que enviou o relatório dos auditores à Corregedoria-Geral do Estado, que poderá fazer novas investigações.
Linamara também afirmou estar "pagando o preço do sucesso" do trabalho da rede. "Porque se ele fosse um projeto medíocre, ninguém ia estar interessado em atacar."
Sobre a contagem de médicos feita pelos auditores, que encontraram 18 profissionais em cinco unidades da capital paulista onde havia previsão de 64, ela afirmou à TV Globo que a contagem dos auditores foi feita de maneira errada.
Alckmin diz esperar fim das investigações
DE SÃO PAULO
O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou ontem que pretende aguardar o fim das investigações sobre a Rede Lucy Montoro para tratar do caso e ressaltou que foi o próprio governo do Estado quem iniciou a apuração do caso.
"Não só uma, foram duas correições, uma na Secretaria da Fazenda e outra na Corregedoria [Geral do Estado]. Nós vamos aguardar a conclusão dos trabalhos", disse.
O governador de São Paulo evitou comentar diretamente sobre a atuação da secretária estadual da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella --que é citada na investigação do Estado.
Ela foi nomeada como secretária em 2008, ainda na administração de José Serra (PSDB).

**

Matéria da Folha:

A entidade criada pelo governo paulista para fazer a reabilitação de deficientes, a Rede Lucy Montoro, é suspeita de irregularidades em contratos e de manter uma quantidade de médicos em serviço inferior à contratada e paga pelos cofres públicos. Auditores do próprio governo apontaram indícios de fraudes nas atividades da entidade e mencionaram suspeita de nepotismo por parte da secretária da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, uma das responsáveis pela rede.
A auditoria foi feita por técnicos da Secretaria da Fazenda do governo Alckmin (PSDB) a partir de denúncia anônima recebida em julho de 2013. As conclusões da investigação até aqui foram enviadas à Corregedoria-Geral do Estado, para que sejam feitas novas apurações. A secretária nega irregularidades, diz que já prestou esclarecimentos e que uma denúncia de mesmo teor foi arquivada pelo Ministério Público do Estado.
O Ministério Público fez uma apuração preliminar chamada de "procedimento preparatório de inquérito civil", concluída quando a auditoria da Fazenda estadual ainda estava em curso.
Na auditoria, os técnicos citam a atuação de Maysa Rizzo, irmã da secretária e apontada pelos auditores como sua interlocutora na rede.
Nas prestações de contas,  foram detectados pagamentos de diárias de hotéis em seu nome, apesar de Maysa não ter cargo oficial na rede nem na secretaria. Entre outubro e dezembro de 2012, a secretaria da Pessoa com Deficiência pôs à disposição de Maysa um dos carros de sua frota oficial, um Meriva placa ERH-1691, segundo os auditores.
Também há uma emissão de passagem aérea para Porto Alegre em seu nome, entre 28 e 29 de dezembro de 2012. O relatório reproduz e-mails -enviados a partir do endereço "maysa.cortinas@redelucymontoro.org.br"- em que ela fala em nome da rede. A jornais do interior, Maysa deu entrevistas se apresentando como funcionária do órgão ou assessora do gabinete da secretária -sua irmã. A legislação impede a contratação e atuação de parentes no serviço público.
ORIGEM
Criada na gestão José Serra (PSDB), a Rede Lucy Montoro é administrada pelas secretarias da Pessoa com Deficiência e da Saúde, em parcerias com entidades como a Fundação Faculdade de Medicina.
Ela tem 14 unidades no Estado e faz mais de 100 mil atendimentos por mês. Neste ano, a previsão é que receba R$ 36 milhões do governo.
A equipe da Fazenda responsável pelo relatório fez visitas a unidades da rede e diz ter verificado um número de profissionais inferior ao declarado pelo setor de Recursos Humanos da entidade.
De 64 médicos que deveriam trabalhar em cinco unidades na capital, foram encontrados 18. Na unidade do Morumbi (zona oeste), havia 7 dos 28 médicos previstos.
Os auditores põem sob suspeita a carga horária registrada de médicos contratados, considerada excessiva.
Uma fisiatra, por exemplo, acumulava, no papel, 78 horas semanais, considerando seu trabalho na rede e em outras instituições. Para conseguir cumprir essa jornada, ela teria que trabalhar 13 horas por dia, seis dias por semana, sem considerar os deslocamentos entre os locais de trabalho.
EMPRESA
A investigação questiona ainda a falta de prestação de contas e diz que a rede não apresentou procedimentos formais, como cotação de preços, para contratações.
Os auditores apuram a escolha da empresa L + M Gets Ltda, que assinou vários contratos de obras com a rede. Num deles, recebeu R$ 9,2 milhões para construir um centro de avaliação e desenvolvimento de práticas paradesportivas no Ipiranga.
Eles avaliam haver indícios de que a contratação sistemática de uma mesma empresa poderia trazer prejuízo, por reduzir a competição.
Além da capital, a empresa também foi indicada para unidades do interior. A rede alegou que a empresa foi escolha por sua expertise.

Em 25 de abril de 2014 10:39,
Leiam matéria da Folha de S.Paulo de hoje. Os textos não podem mais ser copiados, então, segue o link:

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1445213-irma-de-secretaria-tem-carro-oficial-e-recebe-diaria-de-hotel-diz-auditoria.shtml
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* Cadastro de Leitores: Se você deseja ser um leitor assíduo de nosso jornal, envie uma
mensagem (solicitando inscrição no cadastro de leitores),  para: contraponto@exaluibc.org.br

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no site da Associação dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br), entre no link " contraponto"

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

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

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

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco
é:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br)

* Ouça a rádio Contraponto(exaluibc.org.br/rc.m3u), a web-rádio da associação: programas, músicas e muitas informações úteis.

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

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

---

* Solicitamos a difusão deste material  na Internet: pode vir a ser útil para pessoas que você sequer conhece.
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Valdenito de Souza, o nacionalista místico
Rio de Janeiro/RJ
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"Enquanto houver uma pessoa discriminada, todos nós seremos discriminados."  Por que é mais fácil desintegrar um átomo do que um   preconceito?!

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


