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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Mãos a Obra

Pronto!  Eleições definidas, conselhos e diretoria devidamente empossados.
Hora  de corrigir rumos, aparar arestas, investir em novas ideias...

Prioridades, equipes, motivação, definição de objetivos, eis  as vertentes do planejamento, mola mestra do sucesso de qualquer administração.


Que o suor, garra e idealismo dos companheiros, me refiro aqueles companheiros, que combinam a prédica com a prática... continuem vitalizando nossa entidade.

E viva a associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant, trincheira viva do segmento dos deficientes visuais!



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Boletim Informativo do mês de maio da Associação dos Ex-alunos do IBC

A atual diretoria foi eleita no dia 07/05/2015 para o biênio 2015-2017.

・	Valdenito de Souza mantêm-se à frente do departamento de Gerenciamento e Tecnologia da Informação.
Sandro Laina assume o departamento de Relações Institucionais.
Reestruturamos a comissão de eventos com as seguintes ex-alunas: Aparecida Leite, Ivonete Euclides e Maria Helena Franco.

A atual diretoria executiva tem a seguinte composição: 
・	Presidente Gilson Josefino,
・	Vice-presidente Maria Salete,
・	Primeira secretária Aline Morais,
・	Segundo secretário Daniel Bravim,
・	Primeiro tesoureiro Carlos Dutra e
・	Segundo tesoureiro Alexandre Oliveira.

Reestruturamos a equipe de moderadores da lista dos Ex-Alunos com a composição: 
・	Vitor Alberto e Eunicio Laina para cuidar de conteúdo e
・	Valdenito para cuidar da tecnologia.

No dia 12/05 concedemos uma entrevista para o programa Todas as Vozes sobre o sistema BUZALERT. E, no dia 19/05, uma outra entrevista sobre a participação do Brasil no campeonato mundial de Judô para deficientes visuais realizado pela IBISA.

Na escola Virtual, teve início o projeto Universo Win (oficina comandada por Aguinaldo Pestana, com apoio de Wagner Lima e Adair Knaesel, onde acontece troca de experiências em windows e aplicativos).

A proposta do projeto Nossa Pauta "aplicativo Busalert nos ônibus do RJ", foi apresentada a comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência da OAB/RJ, recebendo total apoio daquele órgão, recebendo ainda a adesão de mais duas entidades CBDV (confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais) e da FECERJ (Federação  de Esportes para Pessoas com Deficiência do RJ). Neste momento temos o apoio de seis entidades.



#3. O IBC  EM FOCO

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

* Novos Tempos - Velhas Questões

A nossa coluna abordará desta vez, algumas questões da política pedagógica em construção no IBC, após o vendaval provocado pelas ações em defesa da chamada inclusão escolar do MEC em 2011.

A pronta reação da comunidade, em favor da manutenção das escolas especializadas, proporcionou a partir de 2012 a resposta do MEC, em sentido contrário, garantindo a feitura de concurso público para docentes e técnicos, processo concluído ao final do ano passado, 2014. Com a posse da nova direção geral do IBC ao início deste ano de 2015, o foco passou para a expansão e consolidação
das ações planejadas em diferentes áreas do ensino, do jardim ao nono ano, contemplando múltiplas atividades, atendendo às novas demandas legais e necessidades de nossos alunos. O Ensino da música, obrigatório nas escolas, desde 2012, foi reforçado com a posse dos docentes concursados. Da mesma forma tivemos a expansão das atividades da Educação física, com a entrada dos novos docentes na equipe.

Paralelamente está sendo incrementada a atividade de Orientação e Mobilidade, em fase de implantação junto às crianças de tenra idade, contando igualmente com os novos docentes. As matérias do núcleo comum do ensino: história, geografia, matemática, ciências, português, inglês, educação artística, tentam implementar uma nova dinâmica filosófica menos conteudista e mais reflexiva. Essa nova proposta passa por uma profunda mudança de mentalidade da equipe de docentes e técnicos, que nem sempre resulta em transformações imediatas das práticas pedagógicas no cotidiano escolar em função de algumas desconfianças e resistências quanto aos resultados a obter.

De um modo geral, todas as áreas do ensino foram reforçadas. Cabe-nos agora, acompanhar o desenvolvimento de cada um desses segmentos.

Considerando o número de mestres e doutores que integram atualmente o corpo de docentes do IBC, pode-se concluir que a médio prazo, o próprio IBC poderá organizar com uma certa autonomia, os seus cursos de pós graduação. Como nem tudo são flores, ficamos na expectativa do
comprometimento de nossos servidores com as propostas em fase de planejamento e  implementação.

Na próxima coluna abordarei as velhas questões administrativas que por vezes engessam outras ações de vital importância.

Para qualquer colaboração escrevam para: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Grávida, deficiente visual sente rosto do bebê impresso em 3D após exame

Tatiana tem cerca de 8% da visão por conta de esclerose múltipla. Jovem espera o segundo filho, Murilo, que deve nascer em agosto.

Uma jovem mãe de São Vicente, no litoral de São Paulo, que tem baixa visão, conseguiu sentir na ponta dos dedos os detalhes do filho Murilo, que está no quinto mês da gestação, por meio do ultrassom 3D. Tatiana Guerra, que já tem uma filha de sete anos, não conseguiria conhecer os traços do filho se não fosse pela nova tecnologia. A sensação única ficará para sempre na lembrança dela.
Aos 17 anos, Tatiana começou a perder a visão e descobriu que tinha esclerose múltipla. Desde então, começou a apresentar sequelas a cada surto da doença. "Faço um tratamento para diminuir os surtos. Mas a cada surto que tenho, perco mais a visão.”. Por conta do problema, ela teve que se afastar do emprego de relações públicas.
Tatiana conheceu o empresário Jackson Souto e teve a primeira filha, Júlia, hoje com sete anos. Como já estava perdendo a visão, teve a ajuda de várias pessoas. No entanto, muitas vezes ficava sozinha com a menina em casa. Em 2015, ela descobriu que seria mãe pela segunda vez. “Eu usava DIU, mas tirei e ia colocar outro. Entretanto, houve uma mudança de plano de saúde, e nesse meio tempo veio o Murilo. Foi uma surpresa”, relata. A confirmação veio com um teste de farmácia, seguido de um ultrassom. Logo depois, ela já começou a fazer dois pré-natais, já que o parto é de alto risco, devido às medicações que ela precisa tomar.
Aos cinco meses de gravidez, ela passou por uma sensação que nunca imaginou sentir durante a gestação. Tatiana, que frequenta o Lar das Moças Cegas, foi chamada para participar do comercial de uma linha de produtos para bebês. Na ocasião, ela pôde fazer um ultrassom 3D, para identificar o sexo da criança. Tatiana recebeu então a notícia de que Murilo estava a caminho. “Fiquei muito feliz, chorei. Queria mesmo um menino para fazer um casal e fechar a fábrica”, brinca.
O médico então perguntou como ela imaginava o bebê. Tatiana deu todos os detalhes e, em seguida, para sua surpresa, recebeu um gesso com o rosto do menino reproduzido e um recado em braile: “Eu sou seu filho”. A emoção tomou conta da jovem mãe, assim que ela sentiu os detalhes do filho na ponta dos dedos.
“Eu não esperava, não sabia. Foi a mesma sensação que tive quando a Júlia nasceu e o médico a colocou nos meus braços. Sempre perguntava para o médico se estava tudo bem, porque tomo remédios muito fortes. Tinha medo de ocorrer alguma má formação. Quando você faz um ultrassom, sabe que vai ver o bebê. Mas, no meu caso, sabia que não ia ver, tinha que perguntar. De repente, pude ver com as minhas mãos, foi emocionante. Consegui sentir onde estava o narizinho, a boquinha, a orelhinha”, conta.
Tatiana tem cerca de 8% da visão e só consegue distinguir o claro do escuro. Daqui em diante, ela sabe que contará com a ajuda de amigos e familiares para cuidar de Júlia e Murilo. E sabe também que irá acompanhar os passos dos filhos de forma diferente das outras pessoas. “Eu ficava chateada, a Júlia fazia uma graça e todo mundo começava a rir, e eu não podia ver. Sentia muito isso e sei que vou sentir também com o Murilo”, relata.
Agora, Tatiana sabe usar os outros sentidos para enxergar além do que muitos conseguem ver apenas com os olhos. “Sentir com as mãos, apalpar, ouvir bem o barulhinho dele, isso também aguça e desperta a minha imaginação. Se ele não for apressadinho, virá no dia 17 de agosto”, conclui.

Fonte: G1

***

* Contas de água poderão ser entregues em Braille em Campo Grande
Impressão será feita pela Águas e a fatura entregue pelos correios

A Águas Guariroba passará a entregar versões em Braille das contas de água e esgoto para pessoas cegas ou com baixa visão. Nesta terça-feira, (05), às 13h30, a empresa firmará um contrato de parceria com o Ismac (Instituto dos Cegos) para dar início à ação. O ato simbólico será na sede da instituição, que fica à Rua 25 de Dezembro, 262, Centro.
A conta em Braille será inicialmente entregue a cerca de 50 clientes cadastrados no Ismac. A impressão será feita pela instituição e a fatura será entregue pelos correios. A partir do convênio, quem quiser receber a conta em Braille poderá fazer o cadastro em uma das lojas de Atendimento ao Cliente da Águas Guariroba.
O Braille é um sistema de escrita e leitura que pode ser utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. O código é uma combinação de 64 símbolos em relevo e possibilita a representação de letras, algarismos e até sinais de pontuação. A leitura é feita ao toque das mãos, da esquerda para a direita.
Com as contas de água impressas em Braille, a Águas Guariroba busca ampliar o acesso dos clientes com deficiência visual a informações sobre o consumo e a qualidade da água que recebem.

Fonte: Midia Max

***

* Guardados no tempo: Biblioteca Louis Braille

Exposição comemorativa percorrerá documentos, imagens, livros (em braille e falados), vídeos e equipamentos que representam a memória da Biblioteca Louis Braille desde sua fundação até os dias de hoje.
A Biblioteca Louis Braille, muito perto de completar sete décadas de serviços prestados à comunidade de pessoas com deficiência visual, apresenta uma exposição que, com uma perspectiva cronológica, percorrerá documentos, imagens, livros (em braille e falados), vídeos e equipamentos que representam a memória da instituição desde sua fundação (em 29 de abril de 1947) até os dias de hoje.
Abertura 9/5, sábado, às 18h - haverá um pocket show da banda Majestic (veja na seção Música) 
Terça a sexta, das 10 às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h - livre - espaço Mário Chamie (praça das bibliotecas) 
Sem necessidade de retirada de ingressos - grátis 
Haverá interpretação em libras e audiodescrição

Fonte: SP Cultura

***

* Um projeto que antes parecia um anúncio miraculoso, hoje cria forma

Pesquisadoras do Centro de Referência de Oftalmologia (Cerof) da Universidade Federal de Goiás (UFG), juntamente com a Universidade de Harvard, desenvolveram um tratamento que pode curar a cegueira.
O desafio é a obtenção de uma célula que se desenvolva dentro do olho e faça a reparação dos tecidos lesados. “Para recuperar a visão é feita uma microcirurgia para implantar células-tronco embaixo da retina degenerada. Depois de implantada, esse tipo célula consegue se proliferar e fazer uma espécie de simbiose com aquelas que estão danificadas. A partir daí se cria um novo conjunto de células que faz com que a pessoa volte a enxergar”, explica o pesquisador e professor titular de oftalmologia da UFG, Marcos Ávila. “É um avanço para a medicina. Convivemos diariamente com pacientes que sofrem desse mal e como ser humano fico muito contente de poder contribuir para esse processo”, completa.
O estudo começou em 2011 a pedido da Shepens Eye Research Institute, que integra a Universidade de Harvard em Boston, nos Estados Unidos. Os cientistas queriam testes em um lugar com clima tropical e escolheram a UFG para desenvolver a parceria. Os testes foram efetuados primeiramente em animais. “Fizemos o procedimento em porcos. Os olhos foram analisados em microscópios de alta resolução em vários métodos e o resultado é bastante animador”, conta Àvila.
Tão animador que o estudo foi levado para o Food and Drug Administration (FDA), uma espécie de Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dos EUA. A UFG espera agora o aval da FDA para realizar um outro projeto de pesquisa, mas agora em humanos. “Esperamos que essa autorização ocorra nos próximos quatro meses”, relata o pesquisador.
No entanto, o pesquisador da UFG Marcos Ávila acredita que o processo de cura para alguns tipos de cegueira pode demorar um pouco mais. “Acreditamos que nas doenças hereditárias a aceitação será mais rápida, mas em um patamar pouco acima das demais”, pontua.

Tipos de cegueira 
Dois tipos de cegueira poderão ser beneficiados pelo tratamento.
A primeira é aquela causada por doenças hereditárias, quando as pessoas nascem com o gene da cegueira. Em 2012 cientistas dos Estados Unidos conseguiram identificar o gene que pode levar à cegueira definitiva.
Outro tipo comum da cegueira, denominada degeneração macular, relacionada à idade, também será o alvo do estudo.

Fonte: Portal Nacional de Tecnologia Assistiva



#5. DE OLHO NA LEI

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

* PGR questiona omissão para regulamentação de aposentadoria especial de servidor deficiente

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, questionou perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a omissão da presidente da República e do Congresso Nacional, respectivamente, para a iniciativa e edição de lei complementar prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso I, da Constituição Federal. Esse dispositivo garante aos servidores públicos portadores de deficiência física o direito a aposentadoria especial, benefício que somente pode ser exercido a partir da fixação dos critérios por lei complementar.

Nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 32), ajuizada com pedido de medida cautelar, o procurador-geral afirmar haver um projeto de lei (PLS 250/2005) em trâmite no Senado Federal com o objetivo de regulamentar o artigo 40, parágrafo 4º, inciso I, da Constituição Federal. Entretanto, ele alega que, de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea “c”, também da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) 18/98, são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre “servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”.

“Assim, ainda que eventualmente aprovado o PLS 250/2005, a lei complementar encontrar-se-ia eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa”, ressaltou Rodrigo Janot. Devido à inexistência de lei complementar, o procurador alega ser manifesta a omissão na regulamentação da aposentadoria especial do servidor público deficiente, direito incluído no texto constitucional por meio da EC 47, de 5 de julho de 2005, “não se mostrando razoável a demora de mais de nove anos para a edição da norma”.

Segundo Rodrigo Janot, no julgamento dos Mandados de Injunção (MIs) 721 e 795, o Supremo declarou a mora legislativa do Congresso Nacional na regulamentação do artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a aposentadoria especial de servidor público “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, garantindo o exercício do direito constitucional por meio da aplicação, no que for pertinente, do artigo 57 da Lei 8.213/91, relativa aos segurados do Regime Geral de Previdência Social”.

O procurador-geral ressaltou que, com o advento da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, que disciplina a aposentadoria especial para deficientes físicos assegurados pelo Regime Geral de Previdência Social (RPGS), o STF seguiu orientação anterior no sentido de deferir, em mandados de injunção, pedidos de aposentadoria especial para o servidor público portador de deficiência fundamentados na ausência de lei regulamentadora do direito, aplicando-se a legislação referente aos segurados do RGPS.

Porém, ele observou que as decisões favoráveis aos servidores deficientes não possuem eficácia erga omnes [para todos], pois o mandado de injunção é um instrumento processual com eficácia apenas entre as partes. “Daí a presente ação, pois o efeito vinculante e a eficácia contra todos permitirá o gozo do direito à aposentadoria especial por aqueles servidores públicos portadores de deficiência que preencham os requisitos da LC 142/2013 e do artigo 57, da Lei 8.213/91 no período anterior à vigência da LC 142/13”, ressalta.

Assim, o procurador-geral pede a concessão da medida cautelar para tornar efetiva a norma contida no artigo 40, parágrafo 4º, inciso I, da Constituição Federal, mediante aplicação da LC 142/13 e do artigo 57, da Lei 8.213/91, com relação ao período anterior à entrada em vigor da LC 142/13, a fim de permitir a aposentadoria especial para servidor público deficiente, enquanto houver omissão legislativa. No mérito, ele solicita a procedência do pedido para a declaração da inconstitucionalidade por omissão decorrente de mora legislativa na regulamentação do dispositivo constitucional.

A ministra Rosa Weber é a relatora da ADO.

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290152; acessado em: 04/05/2015.



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Ajuda no Lugar de Acusação
(Rosely Sayão)

A criança, que usa aboca para explorar e conhecer o mundo,morde para se comunicar.

Hoje faço um pedido às mães e aos pais que têm filhos pequenos que frequentam escola, e aos professores e outros profissionais que trabalham em educação infantil. Mas, antes, faço um convite. Vamos passear um pouco pelo universo da criança de menos de seis anos para buscar um olhar mais sensível e empático com algumas das atitudes que costumam ocorrer nessa idade.

Até os três anos, a criança morde. E ela não morde porque é agressiva, porque não tem limites, porque é mimada ou coisas do gênero. Ela morde por razões diferentes.

O nascimento dos dentes permite que o bebê, pela primeira vez, consiga atuar no meio que o acolhe. Os dentes são o instrumento que permitem que ele seja ativo e participante no mundo. É por isso que as mordidas nos seios das mães que amamentam são frequentes. É uma maneira de o bebê
fazer contato com ela!

Busca de contato: essa é uma das maiores razões das mordidas. A criança, que usa a boca para explorar e conhecer o mundo, morde porque gostaria de beijar, morde porque gostaria de ter só para si --engolir é se apossar --, morde para se comunicar.

Mas a criança morde também porque é contrariada, quando quer algo para si e o objeto está com outra criança ou se quer estar próxima de um colega que prefere brincar sozinho ou longe dela. Mas essa reação não significa agressividade. É uma reação igual à que qualquer pessoa tem nas mesmas condições, apenas adaptada às possibilidades de sua idade.

É aos poucos que ela aprende que deve conter essa atitude, ou trocar por outra, mas esse aprendizado não costuma acontecer plenamente antes dos três anos.

A criança um pouco maior empurra colegas, bate neles, briga, corre de um lado para outro e, assim, machuca outras crianças. Mas isso não significa, também, agressividade no mau sentido. Sim: há a boa agressividade, que é a que nos faz resistir e agir no mundo, não é? E é exercitando sua agressividade plenamente que a criança aprende a difícil arte da convivência interpessoal.

Muitas vezes, a criança agride porque não consegue encontrar palavras para expressar o que gostaria, então usa seu corpo para se manifestar.
Outras vezes, a criança, como a menor que morde, apenas busca contato de um jeito destrambelhado. E outras, ainda, bate porque foi sutilmente provocada.

Também é aos poucos que a criança aprende --se bem ensinada-- que bater, empurrar, maltratar com seu corpo outra criança não é uma boa maneira de se comunicar com ela. O acesso à linguagem permite que expresse em palavras o que sente.

Há crianças que batem mais, que mordem mais? Sim, há crianças com maior energia vital, que se expressam dessa maneira. Mas isso não as torna agressivas.

Volto agora ao meu pedido: se seu filho chegar em casa com marcas de mordida, não precisa se desesperar. Ou se seu filho morde outra criança, não precisa se envergonhar. Se seu filho bate ou apanha, resista à tentação de se meter. Em geral, eles se resolvem.

Aos professores, peço que, ao avisar os pais que o filho foi mordido ou apanhou, não digam quem foi o autor do ato. Isso não ajuda em nada.

Não culpe a criança que morde ou bate. Não reclame dela para a escola, para os pais dela ou para os outros pais.

Compreenda o comportamento da criança em vez de acusá-la. Precisamos parar de julgar as crianças pequenas. Elas precisam de nossa ajuda, não de nossa acusação.



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* "Vão-se os dedos, mas ficam os anéis"

Em entrevista ao jornal "Folha Dirigida, publicada em 10 de fevereiro de 2015, o professor João Ricardo Figueiredo, atual diretor do Instituto Benjamin Constant, expõe a razão por que o IBC insiste em manter sua escola.

Folha: "Há alguns anos, o governo federal chegou a discutir a possibilidade de promover mudanças no funcionamento do IBC. Outros movimentos nesse sentido voltaram a ser discutidos? Houve a hipótese de fechamento do IBC"?

Diretor: "O governo federal adota uma política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, houve um grande movimento do governo para que as escolas especiais fechassem, inclusive muitas desse tipo fecharam, como aconteceu com algumas Apaes, que foram  transformadas em centros de atendimento. O IBC está dentro do Ministério da Educação, mas ele se coloca como órgão singular. E quando falamos na continuidade dessa nossa escola, entendemos que ela deve permanecer para alimentar todo esse processo de educação inclusiva. Entendemos que o professor que precisa ser capacitado, que está lá no Maranhão, em Goiás, em Mato Grosso, ele precisa estar na sala de aula e, também, em um espaço de aprendizagem onde possa vivenciar tudo aquilo que é ensinado para ele teoricamente. Isto não apenas como espectador, já que isso poderia ser feito através de um vídeo, mas sim como agente, que possa interagir nesse processo. Então é nessa perspectiva que mantemos uma escola no Benjamin Constant, baseada em um processo de formação e capacitação de educação não só do professor, mas do orientador educacional, do
psicólogo e de outros profissionais. Quando a escola começar a se capacitar, podemos dizer que ela é uma escola inclusiva. A inclusão não é o ato de matricular, mas sim fazer com que o aluno vivencie o dia a dia da escola".

Falamos do IBC como uma instituição sesquicentenária. Mas, se ele é um "centro de referência em "deficiência visual" que possui uma escola, como alardeia o MEC, não foi por ele que José Alvares de Azevedo e Xavier Sigaud lutaram. Sesquicentenária, é, em realidade, a escola. Azevedo e Sigaud não lutaram por uma escola que contribuísse para a mera inclusão das crianças cegas nas escolas convencionais, mas que as preparasse para tornar-se adultos capacitados para o trabalho e pessoas independentes. 
Não queriam utilizar seus alunos para treinar profissionais para "alimentar" outras instituições. Talvez isto explique porque o IBC não comemorou o Dia Nacional do Braille, esquecendo sua própria história.

A educação de crianças cegas em escolas convencionais já vem sendo debatida entre os próprios cegos e seus educadores, cuja maioria tradicionalmente constituía-se deles mesmos, desde a primeira metade do século passado, portanto muito antes do aparecimento da ideologia da
"educação especial". Pierre Villey, presidente da Associação Valentin Haüy, de Paris, cego aos 4 anos (em 1883), e falecido em 1933, professor da Universidade de Caen, autor de importantes trabalhos sobre o cego e a cegueira, que, como todos os cegos com formação superior, em todos os
países, realizou seus estudos secundários em uma dessas escolas, dizia que toda a criança cega deve passar algum tempo em escola especializada. Como justificativa para sua opinião, o autor de  "Monde des Aveugles", "L'Aveugle dans le Monde des Voyents" e "Pedagogie des Aveugles" citava
seus estudos na escola secundária, onde não participava das atividades lúdicas e só se integrava com seus colegas videntes em salas de aula (Baptista, José Antônio. "Pierre Villey e a Educação dos Cegos". Espiral, revista de divulgação cultural da Associação dos Cegos e Amblíopes Portugueses--ACAPO, nºs 11/12, julho/setembro e outubro/dezembro de 1997, 1º volume).

É bastante representativo para este debate o relato de Keld Siocolm, diretor da Refsnaesskolen, escola nacional para cegos da Dinamarca. 

Fundada em 1898, nos moldes tradicionais, a Refsnaesskolen educava todos os cegos daquele país até o final dos anos 60, quando, para atender a reivindicações de pais, políticos e entidades de "pessoas com deficiência", o "ensino integrado" tornou-se preponderante. A escola especializada passou a assessorar a a convencional através da preparação de pessoal, pesquisa de tecnologias, supervisão dos serviços especializados etc., atendendo apenas a alunos com mais de uma "deficiência". Tais atividades correspondiam aos propósitos dos líderes do movimento que pugnava pelo que hoje é chamado "educação inclusiva". 
Vale lembrar que a Dinamarca, Estado modelo do bem-estar social, é a pátria do princípio de "normalização".

À ponderação de que os professores da escola comum deveriam estar muito bem preparados para o ensino do Braille e das habilidades desenvolvidas pelos cegos, levantada pelos profissionais da Refsnaesskolen, os adeptos da "normalização" respondiam que a integração dos alunos nas classes
convencionais, por si só, compensaria a defasagem.

Passados cerca de trinta anos, constatou-se que a integração não ocorreu, tendo a escola convencional dinamarquesa sido muito mais eficiente na preparação dos alunos nos aspectos cognitivos que nos sociais.

Siochholm comenta:

"Se fizermos uma retrospectiva, nos daremos conta de que além do idealismo dos primeiros momentos, da filosofia pioneira e de todo o embasamento teórico acerca da "normalização" e da igualdade de oportunidades, dentro do ambiente familiar e fora dele, prevalecia a crença de que a normalidade era o ideal. Os fundamentos disto consistiam em que as crianças cegas e as portadoras de visão subnormal frequentavam as escolas locais com outras crianças da mesma idade, e que a
normalidade se converteria em um feito tão contagiante que a criança cega chegaria a normalizar-se completamente. Este pressuposto nos leva à conclusão de que a criança cega pode estar entre pessoas de visão normal, sem que nada ressalte sua cegueira, além do que isto é um objetivo desejável e satisfatório para a criança e sua família".

"Não nos esquecemos da importância da criança deficiente visual, no sistema integrado, ter oportunidade de desenvolver sua própria identidade, o que compreende também a assunção de sua deficiência. Não deixamos de reconhecer, igualmente, até que ponto é importante que os
profissionais trabalhem com estas crianças, sem perder de vista o fato de que a percepção do mundo, por parte delas, se realiza através de vias totalmente diferentes das utilizadas por seus colegas videntes".

"Tínhamos consciência de que a auto-identidade necessária para poderem enfrentar e manipular situações da vida em sociedade, só poderia ser alcançada pelas crianças deficientes visuais, no convívio com outras crianças de idades equivalentes, portadoras da mesma deficiência. Quando
decidimos trazer os alunos à Refsnaesskolen, observamos que alguns deles tomavam conhecimento, pela primeira vez, de que havia pessoas no mundo semelhantes a eles, quanto ao modo de perceber, pensar e agir. Em reuniões, as crianças se encontravam com outras, com as quais podiam comparar-se, sem serem avaliadas visualmente, ou com base em impressões derivadas de certos comportamentos".

"Não obstante, esta integração social insatisfatória fica compensada pela experiência intensiva de socialização, quando os grupos de crianças deficientes visuais de mesma idade se reúnem na Refsnaesskolen. Os pais e os irmãos desenvolvem também laços de amizade ao frequentarem as
atividades que organizamos. O relacionamento entre as famílias é benéfico para o desenvolvimento harmônico da criança deficiente visual.
O principal é compreendermos que a vida de uma criança deficiente visual é diferente e permitirmos que haja espaço para a expressão dessa diferença, aceitando-a e respeitando-a" (Siochholm, Keld. "Utopia e Realidade: Trinta Anos de Ensino Integrado". tradução e resumo de Jonir Bechara Cerqueira. In Revista Benjamin Constant, nº 6, dezembro de 1997.

A proposta do "ensino integrado" chegou ao Brasil nos anos 50 do século passado, trazida pela professora Dorina de Gouvea Nowill, que realizou estudos nos Estados Unidos. A Fundação para o Livro do Cego no Brasil, atual Fundação Dorina Nowill, obteve permissão para matricular crianças
cegas na Escola Caetano de Campos, em São Paulo. Na mesma época, o próprio IBC realizou uma experiência com o modelo na Escola Minas Gerais. Mais tarde, como Presidente da Campanha Nacional de Educação de Cegos, do Ministério da Educação e Cultura, dona Dorina tentou implantá-lo, em todo país, não obtendo a repercussão que desejava entre os educadores e os próprios cegos.

A ditadura empresarial-militar "presenteou-nos" com o Centro Nacional de Educação Especial" (CENESP), criado pelo Decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973, cujos "especialistas", como lídimos representantes de um regime totalitário, apropriaram-se do patrimônio das campanhas nacionais de educação de cegos, surdos e "deficientes mentais", do INES e do IBC, ocuparam o espaço de nosso jardim de infância para instalar sua Direção e "comunicaram" à sociedade que o modelo adequado para a educação das "pessoas excepcionais", como, na época, eles mesmos classificavam todas as pessoas hoje consideradas "com deficiência", "transtornos de  desenvolvimento" e "superdotadas", era o "ensino integrado". Foi através do CENESP que, em meados dos anos 80, o princípio da "normalização" chegou ao Brasil.

Em novembro de 1986, quando os empresários, já não necessitando da ditadura, haviam dispensado os militares, salvaguardando os interesses dos que haviam praticado crimes, em meio a intensa agitação, o Decreto nº 961 extinguiu o CENESP e concedeu autonomia relativa ao IBC e ao INES.

Foi nessa época que surgiram a Coordenadoria para Integração das Pessoas portadoras de Deficiência (CORDE), e a Secretaria de Educação Especial (SEESP).

A partir daí, tem início o processo de reificação da ideologia da "educação especial"

Reunida em Salamanca, Espanha, de 7 a 10 de junho de 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, Acesso e Qualidade, com a presença de mais de 300 participantes, representando 92 países e 25 organizações internacionais, aprovou, por aclamação, a "Declaração de Salamanca" e as "Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais",

"com o objetivo de promover a Educação para Todos, analizando as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da Educação Integradora, capacitando realmente as escolas para atender todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades educativas especiais" (Brasil - Ministério do Bem-Estar Social - Coordenadoria para a Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência (CORDE). "Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais", 1995). (A tradução da CORDE, que, em 1998, utilizei em minha dissertação
de mestrado na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de onde extraí o texto acima, dificilmente será encontrada pelo leitor após a nova tradução feita pelo MEC para substituir o conceito de "educação integradora" pelo de "educação inclusiva").

Com o controle dos meios de comunicação por poucas grandes organizações, o Estado neoliberal procura construir um mundo globalizado, com padrões únicos para todas as políticas públicas. Nesta conjuntura, o debate livre das questões coletivas torna-se quase inviável. É estabelecido que
a verdade para nossa educação é o "ensino integrado" – a"educação inclusiva", atualizando o conceito. Para sobreviver, o IBC foi resiliente. Pondo a escola a serviço do pensamento único, sua direção acredita evitar seu fechamento. "vão-se os dedos, mas ficam os anéis".

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

Câmara aprova a criação da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência

** Nota do colunista:
Um espaço para as pessoas com deficiência, de forma organizada afirmar seu  empoderamento junto a sociedade..
Cabe agora aos deficientes e suas entidades, através de seus representantes, agirem para esta comissão não cair no marasmo, ceifando mais uma boa ideia.
*Fim da nota*

Agora a matéria:

* Câmara aprova a criação da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) a criação da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. No final da noite, a proposta foi aprovada pelo Plenário e em seguida promulgada, podendo ser instalada quando as demais comissões retomarem as atividades.

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência é a 23º comissão permanente da Câmara e deverá ser formada por 20 deputados.

O colegiado será responsável por analisar os seguintes temas:
- todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência; - recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaça ou violação dos direitos das pessoas com deficiência; - pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem células-tronco, que visem melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência;
- colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência; - acompanhamento de ações tomadas em âmbito internacional por instituições multilaterais, estados estrangeiros e organizações não governamentais internacionais nas áreas da tutela da pessoa com deficiência;
- acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas com deficiências, instalados nos municípios, estados, Distrito Federal e União.

Dignidade
A proposta consta do projeto de Resolução 20/11, da deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP), 3ª secretária da Mesa, e dos ex-deputados Rosinha da Adefal e Walter Tosta.
A eleição deles, em 2010, levou a Câmara a realizar uma série de alterações nas dependências da Casa para garantir a acessibilidade dos parlamentares. Os autores ressaltam que tramitam no Congresso cerca de mil proposições sobre direitos, programas e ações para portadores de necessidades especiais. Esses projetos, segundo eles, poderiam ser analisados pela nova comissão. "Isso comprova a relevância de se criar uma comissão permanente para discutir a temática da pessoa com deficiência de maneira mais aprofundada e criteriosa".
O texto aprovado é o substitutivo do deputado Waldir Maranhão (PP-MA), 1º vice-presidente da Casa.
Maranhão destaca que a criação desse colegiado "é medida que se impõe como condição necessária à efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana".
Ele ressalta ainda que o Congresso Nacional deve assumir o protagonismo no trato dessa matéria com a criação de "normas que possibilitem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com os demais membros do grupo social".

// Fonte: Agencia Câmara



# 9. DV-INFO

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

Há 50 anos uma lei da microeletrônica muda nossas vidas

Prezados,
Segue artigo recentemente publicado na revista PC World. Para quem aprecia curiosidades técnicas, é bastante instrutivo.
Boa leitura.
***

* Há 50 anos uma lei da microeletrônica muda nossas vidas 
Publicado na coluna Circuito Deluca

Primeiro o homem criou a válvula. Depois o transístor. Na década de 60 surgiram os circuitos integrados. E na de 70, os microprocessadores. O ano era, precisamente, 1971. Três fundadores da Intel apostaram na ideia que o design dos circuitos poderia ser simplificado, com todos os componentes sendo integrados num único microchip.

Com ajuda de Frederico Faggin, contratado especialmente para trabalhar no projeto, Bob Noyce, Andrew Grove e Gordon Moore criaram o Intel 4004, já embalados pela tese que o número de transístores num chip dobraria a cada dois anos. Essa observação sobre a integração de silício, batizada de Lei de Moore, foi transformada em realidade pela Intel e perpetuada por outros grandes fabricantes de semicondutores. E tem alimentado a revolução tecnológica global desde então.

Obsessão da indústria de semicondutores:
Consta que, em 1965, portanto três anos antes de tornar-se cofundador da Intel, Gordon Moore afirmou, em artigo publicado na Electronics Magazine com data de 19 de abril, que os transístores - o tijolo fundamental do microprocessador e da era digital - reduziriam em custo e aumentariam em desempenho numa taxa exponencial.

Se vários especialistas fossem consultados para apontar as características mais marcantes da microeletrônica, falariam, com certeza, da obsessão por atender à Lei de Moore. Fazer dela praticamente um dogma transformou-se na mola mestra da indústria. Tanto que, ainda hoje, todas as previsões de evolução das chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação permanecem fundamentadas na certeza inabalável que o poder de processamento dos chips manterá o ritmo vertiginoso dos últimos 44 anos. 
Hoje o poder já não dobra a cada 2 anos, mas a cada ano e meio (18 meses), em média.

Vale de tudo para não desviar a indústria de seu caminho natural: combinar ou substituir materiais, mudar processos de fabricação e o que mais for necessário para vencer o grande obstáculo de aumentar a quantidade e a diversidade de transístores a cada chip.

As técnicas de miniaturização ajudam a criar transístores menores. A litografia com raio-X amplia os limites da litografia ótica na arte de desenhar, com exatidão, trilhas nos wafers. E novos materiais semicondutores, como o óxido de cobre, o germânio e o grafeno rompem as barreiras impostas ao silício, como parceiros e até substitutos deste, por permitirem maior aproximação dos componentes do circuito.

Modernas tecnologias de encapsulamento também ajudam a pôr vários chips onde antes cabiam poucos. E técnicas de projeto vêm sendo aperfeiçoadas tendo como meta a criação de circuitos que permitam processamento cada vez mais rápido de pilhas de instruções cada vez maiores e mais complexas. Circuitos esses capazes até de processar várias gigantescas e complexas instruções, simultaneamente.

Graças a tudo isso, a própria Intel produz hoje chips com processo de 14 nanômetros (nm), preparando-se para usar o de 10 nm no fim deste ano ou início do próximo. 
As novas técnicas podem permitir à Intel assegurar a continuidade da Lei de Moore pelo menos até um processo de 7 nm, que deverá entrar em produção durante 2017 ou 2018. Com os transístores atingindo uma escala cada vez mais atômica, as fugas de eletricidade e gestão de energia tornam-se desafios maiores.

A Intel também já introduziu tecnologias como a do silício expandido, o “high-k metal gate” e a FinFET - na qual os transístores são construídos em patamares uns sobre os outros, em vez de num só. E está combinando o silício com materiais como o germânio expandido, ou o Arseneto de Gálio e Índio (InGaAs), com origem numa família de materiais do grupo III-V, baseados em elementos da terceira e quinta colunas da tabela periódica. Materiais considerados eventuais sucessores do silício, 
por serem melhores condutores de elétrons. Outras tecnologias necessárias, como a litografia ultravioleta extrema (Extreme Ultra-violet), ainda não estão disponíveis nos fabricantes de ferramentas. Por isso a opção é usar técnicas como a tripla-padronização para garantir a produção de menos chips defeituosos.

Menores e mais poderosos:
Como resultado direto dessa obsessão pela Lei de Moore, hoje mais de seis milhões de transístores tri-gate cabem no ponto ao final desta sentença. A título de comparação, os primeiros transístores tinham quase do tamanho da borracha que fica na ponta do lápis. Se um telefone esperto Android de hoje fosse construído com a tecnologia do Intel 4004, de 1971, apenas o microprocessador do celular ocuparia a vaga de um carro, segundo a Intel. Os transístores atuais são invisíveis a olho nu. Para ver um único transístor, seríamos obrigados a aumentar o tamanho normal do chip para o tamanho de uma casa.

De acordo com as previsões de Masayoshi Son, o bilionário fundador e CEO da SoftBank Corp, o número de transístores num chip deve exceder o número de células cerebrais humanas até 2018. E nós, seres humanos, teremos que aprender a lidar com computadores que terão ultrapassado as capacidades intelectuais humanas. Até porque seria reducionista dar atenção apenas ao número de transistores. Graças à obsessão por atender à Lei de Moore, o processamento de informações vêm aumentando 100%. Ou seja, a tecnologia vem ficando duplamente mais eficiente a cada “geração”. Já a relação de custo segue o caminho inverso: quanto mais transístores e maior a eficiência, 
menor o custo.

Usos variados:
Um erro frequente é pensar na Lei de Moore como uma aplicação exclusiva do mercado de computadores. Como resultado de cada vez mais processamento, a indústria vem podendo desenvolver novos produtos e serviços, cada vez mais desejados pelo consumidor. Hoje, os processadores de silício são aplicados numa grande variedade de produtos: telefones espertos, relógios, óculos, joias, peças de vestuário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vídeo games, automóveis, sistemas de segurança. Entre os serviços, o poder de processamento está em supermercados, bancos, hospitais, restaurantes, aeroportos, na validação de acesso ao transporte público, data centers, nuvem e a lista não se esgota aí.

Ou seja, no fundo, no fundo, todas as aplicações de inteligência que temos hoje, de portas automáticas aos relógios que monitoram nossos batimentos cardíacos, respeitam a lei criada em 1965.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

Projetos - Reflorestando Cérebros

* Corrimão é enfeite?

Descrição da foto: No centro da foto está Deborah Prates, cabelos cor de mel, óculos escuros, blusa laranja de meia manga e bermuda jeans um pouco abaixo do joelho. Está segurando a correa de Jimmy Prates, que a olha. Ambos se encontram no topo da escadaria do metrô do Largo do Machado, onde o corrimão da mesma encontra-se irregular. Deborah aponta com a mão para o corrimão. 

Seriam aquelas peças que ficam ao longo e ao lado de uma escada ou rampa, apoiada ou não em balaústres, e que servem de resguardo, ou apoio para a mão, de quem sobe ou desce, meros ENFEITES? Talvez uma composição do ambiente! Pressupõe-se que as Equipes de trabalho sejam supervisionadas por engenheiros e arquitetos por ocasião da instalação de um corrimão, razão porque é extraordinária a situação abaixo.

Ainda quando enxergava - menos seis anos - constatei que na Estação do Largo do Machado - Metrô/RJ - pessoas sentiam dificuldade ao transitar pelas escadas de acesso às plataformas, por culpa dos corrimãos começarem lá pelo terceiro degrau. Testemunhei algumas reclamações com os metroviários que, por seu turno, limitavam-se a ouvir e informar que estariam encaminhando a queixa a quem de direito.

Pois é, fiquei cega e os mesmos corrimãos lá estão soberanos, enraizados, altivos, arrogantes, poderosos, provocando sustos em toda a gente. A minha sorte é ter Jimmy Prates, com sua habitual responsabilidade, a me avisar que o primeiro degrau está bem à minha frente. Daí é que corro a mão pela parede para encontrar o grande vilão, quem seja o corrimão. Desço três degraus para achá-lo! Nossa, que felicidade ao segurá-lo!

Como as autoridades podem dar de ombros a essa desumana situação? Temos ou não que lembrar a Humanidade que deriva do HUMANO? Eis uma generosa prova para reafirmar que a principal das acessibilidades é a ATITUDINAL. Necessário mudarmos nossos maus hábitos. Urge desvincular o verbete acessibilidade das Pessoas com Deficiência. Cidade acessível é para todos mesmo! Por ilustração destaco um humano com sua perna engessada tendo que ser "mico de circo" para alcançar o equilíbrio até o corrimão. E o que dizer dos que se encontram em crise de labirintite? E as grávidas em final de gestação com os pés inchados e a barriga gigantesca tendo que "pisar em ovos" até o alcance do apoio/corrimão? E os idosos, já com suas pernas enfraquecidas sem qualquer apoio?

Um pulo no abismo! Sim! Uma fábrica de deficientes? Abreviação da vida? Plataforma para a morte? Por que no Brasil as leis não pegam?

Vale, para chacoalhar os neurônios que se encontram nos estertores da morte, lembrar da Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, e da ABNT NBR 9050/2004, em seu item 6.7.1.4, valendo a sua transcrição: "Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término da rampa ou escada, ..."

Onde está o Sr. Gestor? E os Srs. Vereadores que não supervisionam/fiscalizam o Sr. Gestor? Amigos, seus óculos encontram-se sem as lentes? CUIDADO! É ARMAÇÃO! Sem dúvida o pior cego é o que não quer ver! Quando despertaremos?

Desde o surgimento do capitalismo, há 200 anos, tudo que importa no mundo dos negócios é o lucro imediato. Com esse espírito nasceu a CULTURA DA SUPERFICIALIDADE. Nós apenas queremos mais dinheiro. Mas para quê? Para quem? Trabalhamos para consumir. É uma vida sem sentido. Perdemos a noção de ética. Carecemos trazer ao mundo dos negócios a preocupação mais ampla com o meio ambiente, a comunidade, o Planeta e a sustentabilidade. Nesse momento de crise ESPIRITUAL faltam aos HUMANOS uma estrutura mais ampla de significado, valores e propósitos fundamentais.

Termino essa crônica com um raciocínio de Albert Einsten:

"Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade".

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES



# 11.PERSONA

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

* Dicas para um Deficiente numa Entrevista de Trabalho

O momento da entrevista de emprego é crucial para alcançar a vaga de emprego desejada. Neste momento, o candidato será minuciosamente avaliado e todos os seus comportamentos contarão para o sucesso ou não na almejada oportunidade profissional.
Diante disso, a ansiedade e nervosismo são característicos nessa situação, sendo assim, veja algumas dicas que podem ajudar e colaborar para que você se prepare e consiga entrar no mercado de trabalho.

1. Analisar a proposta da vaga: ao receber uma proposta de emprego você deve avaliar se ela está compatível com a sua formação/escolaridade, área de atuação profissional, localização e formas de acesso.

2. Não faltar na entrevista agendada: nunca aceite uma vaga que não é do seu interesse. Faltar na entrevista é muito prejudicial para suas próximas oportunidades. Caso a entrevista já esteja agendada e aconteça algum imprevisto no dia, ligue e informe o entrevistador o quanto antes.

3. Necessidades especiais: sempre recomendamos que a deficiência deve ser abordada com naturalidade, portanto, caso você tenha alguma necessidade de acessibilidade ou tecnologia assistiva, avise o entrevistador no momento do agendamento da entrevista, para que não haja 
problemas ou constrangimentos no dia. É importante também ser sincero quanto a algum recurso que você precisará no ambiente de trabalho em função de alguma necessidade específica.

4. Laudo Médico: tenha sempre em mãos o seu laudo médico atualizado, tanto na versão física, em papel, quanto digital, em arquivo, para poder enviá-lo por e-mail quando solicitado. O laudo é importante, pois traz mais informações sobre sua deficiência e comprova que você pode ser 
enquadrado para a cota da empresa.

5. Buscar informações sobre a empresa: conhecer sobre a empresa é fundamental para uma entrevista de emprego. Antes de ir, se informe sobre a história da empresa, sua atuação e o cargo que você está concorrendo. Assim, você estará preparado para perguntas sobre o tipo de 
negócio do seu futuro empregador.

6. Aparência: ao conhecer sobre a empresa você poderá avaliar qual tipo de vestimenta é mais adequada. No geral, recomendamos que você se vista de maneira discreta, sóbria e impecável. O cabelo e as mãos devem estar limpos e bem cuidados. Não abusar na maquiagem, perfume e acessórios.

7. Pontualidade: o ideal é chegar quinze minutos antes da hora agendada. Antes de ir, pesquise as formas de acesso até a empresa e saia de casa com antecedência, pois caso aconteça imprevistos no caminho, você não correrá o risco de se atrasar.

8. Comunicação e comportamento: O objetivo do entrevistador é conhecer o candidato para poder avaliar se ele é compatível ao perfil da vaga e da empresa. Portanto, falar claramente sobre suas competências e experiências, responder com calma as perguntas feitas, não usar frases que demonstrem insegurança e imprecisão como: “eu acho (...)”, “não sei (...)”, não usar gírias e não cometer erros de português te ajudarão nesse momento. Um firme aperto de mão, o sorriso no rosto e segurança na voz são essenciais.

9. Abordagem sobre a deficiência: evite se colocar no papel de vítima por conta da sua deficiência. Não esconda suas limitações, mas valorize seus potenciais e demonstre que, com condições adequadas de trabalho, você pode render normalmente como qualquer profissional. Se for o caso, 
enfatize que a deficiência é uma questão superada e que você possui independência para as atividades da vida diária.

10. Competências profissionais: demonstrar pró-atividade, autonomia, iniciativa, vontade de aprender, segurança e motivação é essencial para esse momento. Mas, cuidado! O excesso desses comportamentos pode arruinar a entrevista de emprego.

11. Não falar mal do emprego anterior: ser sincero é importante, porém, por questões éticas, nunca fale mal do seu emprego anterior.

12. Desligue o celular: sempre desligue o celular e não se preocupe com ele nesse momento da entrevista.

Comentários
Dicas retiradas da revista Deficiente Ciente.



# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* Condições da Retinopatia Diabética no Brasil

David Isaac - Professor doutor e coordenador do Setor de Retina e Vítreo do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (CEROF/UFG)
Marcos Ávila - Professor titular de oftalmologia da UFG e chefe do CEROF/UFG


O diabetes mellitus (DM) constitui um grupo de doenças metabólicas que se caracterizam primariamente pela hiperglicemia, seja por diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas, pela resistência periférica à insulina ou por ambas. A hiperglicemia crônica é responsável pelo dano e pela disfunção de diversos órgãos, como o coração, os rins, os vasos sanguíneos e os olhos, representando a quinta maior causa de mortes no mundo.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que a prevalência do diabetes, em todas as idades, passará de 2,8% em 2000 para 4,4% em 2030, com aumento no número de diabéticos de 171 milhões (2000) para 366 milhões (2030). Nos Estados Unidos e em países da Europa, o número de casos tende a aumentar nas faixas etárias mais avançadas da população, pelo aumento na expectativa de vida das pessoas e pelo aumento absoluto no contingente populacional. Enquanto
isso, nos países em desenvolvimento esse número tende a crescer em faixas populacionais mais jovens, principalmente em decorrência de mudanças nos hábitos alimentares, do sedentarismo e da obesidade. Alterações populacionais estas observadas há décadas nos países desenvolvidos e que ainda estão em constante crescimento nos países ainda em desenvolvimento. No Brasil, estima-se que o DM atinja aproximadamente 8% da população entre 30 e 69 anos de idade, cerca de 17% das pessoas com idade entre 60 e 69 anos e mais de 18% dos indivíduos com mais de 70 anos.

Esse cenário, segundo a OMS, coloca o DM no Brasil e no mundo em nível de epidemia e com tendência à piora. As complicações relacionadas à doença comprometem a produtividade e a qualidade de vida das pessoas, aumentando taxas de hospitalização, gerando maior necessidade de cuidados médicos, maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrais, insuficiência renal, amputações não traumáticas de membros inferiores e cegueira por retinopatia diabética, com danos incalculáveis para o indivíduo e a sociedade.

A Retinopatia Diabética

A retinopatia diabética (RD) é uma das principais complicações relacionadas ao DM e a principal causa de cegueira em pessoas com idade entre 20 e 74 anos nos EUA, e cerca de 12% dos novos casos de cegueira legal são atribuídos à RD. Estima-se ainda que, em paciente com diabetes tipo 1 e mais de 30 anos de doença, a taxa de cegueira seja de aproximadamente 12%.

Na RD, a principal causa de baixa visual é o edema macular, podendo estar presente desde as fases iniciais da retinopatia até em casos onde há doença proliferativa grave, acometendo 30% dos pacientes com mais de 20 anos de DM. A forma proliferativa é aquela que, por sua vez, se relaciona mais frequentemente a perda visual grave, devido a eventos oculares potencialmente causadores de cegueira irreversível, como a isquemia retiniana difusa, incluindo a macular e o descolamento
tracional de retina. Estima-se que em olhos com RD proliferativa não tratada a taxa de evolução para cegueira seja de 50% em 5 anos e que cerca de 80% dos diabéticos com mais de 25 anos de doença apresentarão algum sinal de RD.

No Brasil, não há estudos que demonstrem a prevalência nacional da RD. Estudos realizados em diferentes regiões do país referem prevalência da RD variando de 24% a 39,4% , sendo sua maior frequência em pacientes residentes em regiões não metropolitanas. Avaliando-se as estatísticas descritas até o momento, chega-se a um número aproximado de 2 milhões de brasileiros com algum grau de RD, podendo-se presumir que uma parte importante desses indivíduos apresentará algum grau de perda visual relacionada à doença. É importante, portanto, a ampliação do acesso ao diagnóstico e aos tratamentos disponíveis, para que se identifique melhor e o mais precocemente a doença, diminuindo as consequências sobre a visão.

O tratamento da Retinopatia Diabética

Para tratar de maneira eficaz o paciente com RD é preciso que se reconheçam com precisão o momento correto e o tratamento adequado a ser empregado em cada paciente. A precisão na indicação, associada às técnicas de fotocoagulação e de vitrectomia, permitiram que o risco de cegueira pudesse ser reduzido a menos de 5%. Atualmente, com o uso - ainda sem avaliação de eficácia e segurança por estudos controlados - de diversos fármacos por meio de injeções
intravítreas, espera-se diminuição ainda maior do risco de cegueira pela doença.

Até o presente momento, o único tratamento comprovadamente eficaz, atestado em estudos multicêntricos e com grande número de pacientes, para o tratamento da RD proliferativa e do edema macular diabético (EMD) é a fotocoagulação a laser. O estudo DRS (Diabetic Retinopathy Study) demonstrou o benefício da panfotocoagulação em pacientes com RD proliferativa de alto risco, com redução de 50% no risco de evolução para perda visual grave. No tratamento do edema macular diabético, o ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) definiu os critérios para caracterização do edema macular clinicamente significativo e o benefício da fotocoagulação focal e em grid para o seu tratamento. O ETDRS sugeriu ainda a realização precoce da panfotocoagulação em pacientes com RD não proliferativa grave e muito grave, pela quase inexorabilidade de evolução para as formas proliferativas. O ETDRS demonstrou que a fotocoagulação macular focal ou em grid proporcionou redução de 50% no risco do desenvolvimento de perda visual moderada em três anos. Contudo, 24% dos olhos tratados apresentaram manutenção ou piora da acuidade visual.

A persistência do edema após a fotocoagulação a laser e a busca por melhores resultados visuais fizeram com que diversos novos tratamentos fossem considerados e atualmente investigados. Com o boom da terapia farmacológica, diversas drogas foram e estão sendo estudadas no tratamento tanto da RD proliferativa quanto do EMD.

Diversos estudos demonstraram resultados promissores na utilização de corticosteroides e antiangiogênicos no tratamento do EMD, com maior quantidade deles tendo avaliado o acetonido de triancinolona ou o bevacizumabe. Comparou-se a eficiência na redução de edema de cada um, com vantagem para o acetonido de triancinolona, a despeito de seus potenciais e importantes efeitos colaterais, como a progressão de catarata e, principalmente, o glaucoma cortisônico.

Estudo recente demonstrou bons resultados na utilização do ranibizumabe no tratamento do EMD. O estudo DRCRnet determinou, contudo, que ao final de três anos a utilização isolada do acetonido de triancinolona não apresentava benefícios maiores que os obtidos pela fotocoagulação macular isolada. Esse estudo comparou a fotocoagulação a aplicações isoladas de triancinolona. É de comum senso hoje, na prática clínica, que a fotocoagulação focal é o tratamento de escolha, de forma isolada ou associada à triancinolona ou ao bevacizumabe nos casos com infiltrados extensos verificados à tomografia de coerência óptica ou ainda em casos com EMD persistente pós-fotocoagulação. Estudos sobre essas associações demonstram, ainda que com um número pequeno de pacientes, o benefício dessa terapia combinada (fotocoagulação com injeções intravítreas) como tratamento de escolha em casos selecionados.

Drogas antiangiogênicas têm sido empregadas também na RD proliferativa, principalmente para a redução de neovasos persistentes pós-fotocoagulação ou pré-operatório de vitrectomia, para diminuição do calibre e atividade dos neovasos, tornando a cirurgia mais segura, rápida e com menor índice de complicações como os ressangramentos. O uso pré-operatório dos antiangiogênicos é de especial importância quando utilizados em vitrectomia de pequeno calibre. A utilização
adjuvante dessas drogas pode ainda, em muitos casos, estagnar ou mesmo regredir temporariamente a retinopatia , até que a panfotocoagulação propicie o efeito desejado. Antes do advento das drogas antiangiogênicas muitos pacientes com RD proliferativa com grandes troncos de neovasos  continuavam a apresentar progressão para descolamentos tracionais, a despeito da fotocoagulação. O uso de drogas como o pegaptanibe sódico, o bevacizumabe e o ranibizumabe leva ao bloqueio do VEGF livre na cavidade vítrea até que a panfotocoagulação propicie a parada na produção e a liberação dos fatores angiogênicos. Por esse motivo o uso dessas drogas deve ser adjuvante, pois somente a fotocoagulação é capaz de tratar a retina doente, impedindo o estímulo à  neovascularização.

No Brasil a utilização da terapia farmacológica como tratamento adjuvante tem se mostrado  importante, ainda que por observação da prática clínica, principalmente por nos depararmos diariamente com casos de edema macular com acuidade visual muito pior que a dos pacientes incluídos no ETDRS e casos de RD proliferativa com troncos de neovasos, muito mais extensos e calibrosos que o padrão de alto risco descrito pelo DRS. Dessa forma, a associação da fotocoagulação focal ou em grid com drogas como a triancinolona ou o bevacizumabe tem nos oferecido uma maior oportunidade de observação de casos mais graves de RD proliferativa
e maior possibilidade de redução de edemas mais extensos. Estabeleceu-se, de maneira espontânea nos dois últimos anos, nas discussões em simpósios da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), um quase consenso sobre a importância da terapia adjuvante à fotocoagulação a laser nesses casos, hoje mais raros em países desenvolvidos e ainda muito prevalentes no Brasil.


Ações para o controle da retinopatia diabética

Todos esses esforços de pesquisa e novas modalidades de tratamento têm o objetivo de prevenir e melhor tratar a retinopatia diabética, proporcionando maior qualidade de vida ao diabético, melhores condições laborativas e menor custo social para esses doentes. Em um país como o Brasil, onde cerca de 70% da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso que haja ações coordenadas com o objetivo de evitar a cegueira pela RD. É fundamental
que medidas para o diagnóstico precoce do DM e melhores condições para o tratamento da doença sejam oferecidas aos pacientes no intuito de prevenir as complicações relacionadas à doença. Uma vez instaladas, essas complicações, como a RD, devem ser tratadas com rigor. O CBO tem trabalhado diretamente com o Ministério da Saúde (MS) na elaboração de políticas públicas de saúde coletiva que melhorem as condições de atendimento e reduzam a cegueira irreversível
pela retinopatia diabética e pelo glaucoma.

Em 1999, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) desenvolveu o Projeto Piloto â€“ Mutirão do Olho Diabético, como ação pontual para combater a cegueira pelo diabetes. No mesmo ano, outras universidades federais, como a UFG, adotaram a metodologia com sucesso. Assim, no ano seguinte (2000), por sugestão do CBO ao MS, esse projeto foi estendido a todo o país, criando-se a Campanha Nacional de Redução da Cegueira Decorrente da Retinopatia Diabética. Até
meados de 2002, haviam sido realizadas 153.480 fotocoagulações a laser e destinados grandes recursos financeiros para o desenvolvimento dessas ações. Ao todo, foram atendidos e cadastrados mais de 800 mil pacientes diabéticos. A parceria institucional entre o CBO e o MS resultou ainda, em 2001, na criação de 33 centros de referência no tratamento da retinopatia diabética em 23 estados brasileiros.

Nos últimos anos, o CBO tem trabalhado ativamente com o poder público central, seja através dos Fóruns Nacionais de Saúde Ocular, seja com o trabalho silencioso e diário junto ao MS. Esse esforço de muitos resultou na publicação, em 2008, da Política Nacional de Atenção à Oftalmologia (Portaria nº 957, de 15 de maio de 2008), que contempla, além da RD, a DMRI, o glaucoma e a catarata. Essas ações junto ao poder central devem ser constantes e intensas e visam os princípios de equidade, integralidade e universalidade do SUS, podendo oferecer à população diabética brasileira o real direito e condições para a preservação e recuperação da visão, o mais importante de nossos sentidos.

Fonte: Revista da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo - Editora Jobson Brasil

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

* Nome:Antonio Alves Abilio

Formação: psicologia
Estado civil: casado

Profissão: fisioterapeuta aposentado

Período em que esteve no I B C.: 1963 a 1972

Breve comentário sobre este período: Foi um período muito férttil

Residência Atual:Rrua Professora Lilian Lemos Mercadete 42 -  Fonseca - Niteroi

Objetivos Neste Reencontro: Que reencontro? Ôba!
Vai ser muito bom reencontrar com velhos companheiros além de conhecer novos amigos.

Contatos: (fones e/ou e-mails)
celular: 021996188933

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




#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Homenagens as Mães

1. NO DIA DAS MÃES.

Hoje o dia amanheceu mais belo!
Fez-se um infindo riso o firmamento,
Talvez a retratar o sentimento
Que não defino em meu falar singelo;

Mas o amor, este divino elo
Que une a humanidade, num momento
Coloca em minha mente sem talento,
Um verso que eu, tímido, revelo.

Pobre homenagem que grande parece,
Porque quem a recebe a engrandece
Tendo, ao sorrir, no olhar celeste brilho;

E este nada traz tanta alegria
Ao coração da mãe que, todo dia,
Vive e festeja o dia do seu filho.


2. FESTA NO CÉU E NA TERRA.

No mês de maio a terra se alegra
Porque o céu, com todos os seus brilhos,
Sorrindo satisfeito, se integra
À festa humilde dos seus pobres filhos!

Por um domingo, os homens são meninos
E a terra, envolta em ternura e paz,
Pode ouvir feliz celestes hinos
Que um coro de anjos canta com os mortais!

Ave todas as mães, cheias de graça!
Bendito é o amor que as enlaça
Na mesma grandiosa alegria.

Bendita é a mulher que concebe
Seus filhos com amor, porque recebe
A mesma luz que iluminou Maria.


3. SONHO DE AMOR.

Num sonho, eu revi o rosto lindo,
Cuja expressão de amor, pintar não sei.
Imagem pura, que eu sempre amei,
Estava, como sempre, me sorrindo.

E, como sempre, eu também sorri,
Feliz, e agradecido ao céu, por tê-la!
Vi nos seus olhos a sagrada estrela
Que me ilumina, desde que nasci.

Revi mamãe que, em nosso quarto pobre,
Zelosa, com carinho ainda me cobre
A evitar que o mal em mim progrida.

Mamãe, que foi mulher santa, gerando,
Mamãe, que foi santa mulher, rezando,
Mamãe que, duas vezes, deu-me a vida.


4. POEMA PARA MINHA MÃE.

O teu nome é o mais lindo poema que ouvi,
A expressão do amor puro que conheci!
Tenho, ao lembrar teus braços, saudade do céu,
IZABEL!

Anjo bom que meus primeiros passos guiou,
a amar a verdade e o bem me ensinou;
Me ensinou que a paz é o mais rico troféu,
IZABEL!

Santa que colocou DEUS no meu coração,
Me ensinando a rezar a primeira oração,
Me ensinando que a DEUS tenho que ser fiel,
IZABEL!

Sendo a primeira bênção que o SENHOR me deu,
Foi o elo do amor que ao céu me prendeu,
Não deixando que o mal me transformasse em réu,
IZABEL!

Afinal, foi bem mais que uma simples mulher!
Sim! foi mãe, o mais puro amor que se quer!
O amor que é bênção que temos do céu,
IZABEL!

Ary Rodrigues

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




#15. IMAGEM PESSOAL

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

* O frio chegou!

O que fazer? Muitas peças no guarda-roupa sem saber como conjugar. 
É nessa época que muitas pessoas ficam elegantes e outras destroem a imagem pessoal. Como o Brasil é na sua maioria quente, o investimento em peças para o período frio pode-se tornar zero. Com isso para proteção pessoal, as pessoas vestem tudo que encontram pela frente podendo desvalorizar o visual. 
Sentir frio é muito ruim, como sentir calor também. Por isso é importante saber investir nas peças e tecidos corretos. Não adianta comprar uma peça de manga comprida de tecido fino para proteger do frio, é uma peça direcionada para a meia estação. Bons investimentos correspondem a ótimos retornos.
São vários detalhes que fazem toda a diferença. O ponto principal é verificar se é um tecido que irá proteger o corpo do frio ou apenas proteger a peça com essa função. Tecidos sintéticos, lã, seda e com tramas mais fechadas protegem o corpo. Tecidos encorpados, a maioria, protege a peça. 
As roupas precisam ser do tamanho adequado. Não é porque ela é larga ou justa que vai esquentar mais. Pode até prejudicar a temperatura da pele. Punhos e ombros no lugar certo facilita o movimento e o objetivo da peça. Calças largas e compridas podem até trazer conforto, mas beleza não traz. 
O último ponto que vou abordar é a função de cada peça. Agasalho não é uma peça para trabalho, é para lazer e esporte. Para o trabalho usamos casacos, blazers, paletós, que mostre o seu jeito de ser. Afinal, as roupas precisam combinar conosco, com nosso modo de vida e temperamento. Quem gosta de conforto, normalmente irá recusar roupas que incomodam ou tire o movimento. Quem é doce e romântico escolherá peças com estampas, cores ou detalhes que represente essas características. 
Para completar um visual nada melhor que os acessórios típicos da época. Uma boa echarpe, tanto para os homens, quanto para as mulheres. O par de meias adequado, não quer dizer que vale a meia branca que se usa com tênis, de algodão, lãzinha ou sintética que aquecerá os pés proporcionando conforto durante todo o dia. Dependendo do local um par de luvas aquece bem as mãos facilitando o dia a dia. Aposte em sapatos fechados e nas botas, elas compõem qualquer visual. Para os adeptos, o chapéu também é uma boa pedida, traz charme ao look e apresenta um visual único. 
Fora as roupas, abuse dos cremes para o corpo, rosto, mãos e pés. Protetor labial, mesmo para as mulheres já que alguns batons só colorem e não tem a função de proteger. Os cuidados pessoais fazem a diferença entre as pessoas, aproveite, se cuide e marque presença. Você é único e sua imagem também. 

Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
(31) 9678-1865
@taniaaraujo.coach
Twiter@taniaaraujoci
www.taniaaraujo.com.br



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular (coluna livre)

* A Ninfeta do Benja 
(contribuição do leitor)

Duvido, que tenha havido algum de minha geração (meado dos anos 70 e anos 80), que não tenha "bulinado", aquela reverenciada dama.
Alunos, bolsistas, etc, etc, foram fundo naquele concorrido regaço.
Disputas, contendas, apostas, recordes preestabelecidos... eu já estou na quarta... e eu que já estou na nona, e fulano que já ... na vigésima segunda...;
garantir veracidade no " imaginário cegal",   vocês hão de convir que é algo, no minimo, complicado.
Assim foi, assim era, a menina e sua "disponibilidade sensual", os meninos e sua "virilidade incontida".
Certo dia, chegando da rua, deparei na portaria do "casarão rosa da praia vermelha", com um dos nossos, que  vinha saindo a toda.
O cara me cumprimentou, e se despediu dizendo: 
tchau,  até amanhã, vou sair com  o "posto de gasolina".
Não entendi nada; no outro dia,  interpelei o cara:
-  que diabo de "posto de gasolina", foi aquele,  que me falaste que iria sair contigo ontem?!
e o cara, com aquele seu jeitão descansado:
- porra meu, era a fulana, que chamo carinhosamente de "posto de gasolina"!
ainda, muito confuso, perguntei:
- porque "posto de gasolina"?!
E o cara a queima roupa:
- porra meu, então não é ela, que, troca o "óleo da rapaziada?!".

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* O judô conquista, seis medalhas nesse mundial ibsa 2015!

1. No Primeiro dia, o Judô conquista duas medalhas de bronze no Judô  Paralímpico nos Jogos Mundiais da IBSA 2015.

Lúcia Araújo e Alana Maldonado conseguiram boa recuperação após revezes  na semifinal e quartas de final, respectivamente, e conseguiram chegar ao pódio, na madrugada de quarta-feira (13), em Seul, na Coreia do Sul.
Com uma vitória arrasadora sobre a russa Olga Zabrodskaia, Alana mostrou em grande estilo o seu cartão de visitas em sua primeira luta internacional. No entanto, a jovem parou na húngara Nikolett Szabo no combate seguinte. A derrota não abalou a paulista, que venceu na repescagem a campeã paralímpica, a venezuelana Naomi Soazo. Na disputa do bronze, venceu a mexicana Lenia Alivarez, vice-campeã paralímpica, ao encaixar um lindo uchimata.
- Uma conquista inexplicável. Infelizmente numa bobeira não veio o ouro, mas o bronze veio e é um gostinho maravilhoso. Agora é trabalhar mais para o Parapan-Americano e para o Rio (Jogos Paralímpicos 2016) - comemorou a atleta.
Ao subir no pódio para receber a medalha de bronze, Lúcia Araújo manteve uma escrita no qual, desde 2010, a atleta consegue ficar entre as premiadas de uma competição. A medalhista de prata nos Jogos de Londres 2012 teve início promissor, e venceu duas lutas seguidas, contra Elena
Bogdanova, da Rússia, e Serife Koseoglu, da Turquia, que a levaram para as semifinais contra a campeã mundial Inna Cherniak.
O combate contra a ucraniana foi duro, e Lucia acabou sendo derrotada. A chance de faturar mais uma medalha na carreira veio na luta do bronze contra a japonesa Junko Miwa. Lúcia não decepcionou e venceu por ippon após aplicar um o-soto-gari perfeito.
- Saio com o sentimento de dever cumprido, e com coisas ainda para melhorar. Seria estranho se eu não saísse daqui com medalha. Sinal de que o trabalho está dando certo. Infelizmente não deu para chegar ao topo, mas agora a gente vai trabalhar para o próximo evento e se preparar para não acontecer de novo esse tropeço - disse Lúcia Araújo.

2.  No segundo dia de competição,  O grande resultado ficou por conta de Deanne Almeida que conquistou o terceiro bronze para o Brasil.
O dia não começou bom para a mineira. Deanne foi derrotada logo na primeira luta para a uzbeque Khayitjon Alimova. O tropeço na estreia não desanimou a brasileira, que teve grande recuperação na competição, e emplacou duas vitórias para conquistar o bronze da categoria +70 kg, contra a americana Sarah Chung e a russa Svetiana Ganieva.
- Hoje eu pensei que poderia ser campeã, mas já iniciei errando na primeira luta. Erro de quem ainda não aprendeu lidar com a dor, erro de amador. Mas como dizem que é com os erros que se aprende, posso dizer que já aprendi. Estou triste pelo erro e feliz pela conquista - disse a
medalhista de bronze.
Outros brasileiros também fizeram boas lutas, mas ficaram no quase. O jovem Abner Nascimento (-73 kg) conseguiu duas vitórias empolgantes logo no início, contra Maurício Briceno, da Venezuela, e Fabian Ramirez, da Argentina. No entanto, o potiguar caiu para Feruz Sayidov, do Uzbequistão. Na repescagem, o algoz foi o Cazaque Kuralbay Orynbassar.
Harlley Arruda chegou mais perto da disputa da medalha. Após derrota na primeira luta para aquele que viria a ser o campeão da categoria -81 kg, o coreano Jung Lee, o paulista venceu na repescagem o americano Adnan Gutic. Na luta para chegar a disputa do bronze, Harlley parou no ucraniano Olexandr Kosinov. Michele Ferreira competiu pela categoria -52kg, mas caiu na estreia para a turca Zeynep Celik.

3.  Já no último dia das lutas individuais, Wilians Araújo mostrou mais uma  vez que segue evoluindo no cenário internacional e faturou o bronze  na divisão dos pesados (acima de 100 kg).
O sinal em forma de cruz e as palavras de agradecimento com a cabeça erguida para o alto logo após o anúncio da vitória na disputa do bronze sobre o turco Dursun Hayran demonstram o sentimento de alívio. A medalha de ouro não veio. O paraibano reconhece que tinha condições de chegar ao topo. No entanto, subir no pódio mais uma vez em um Mundial credencia o judoca como um dos candidatos à medalha nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
- Só Deus pra realizar essas maravilhas da minha vida. Fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Dos técnicos do Rio, o Jucinei, Antônio, Marcos. Dos técnicos da seleção, o Caio, Roger, Garcia, Jaime. Todos os meus amigos que me ajudaram nessa busca. Acho que o trabalho está sendo
bem desenvolvido. Não tenho o que questionar. Foi um erro (na semifinal), eu poderia ter chegado à final, mas a gente as vezes aprende da pior maneira possível. O foco principal é o Rio 2016, estar no pódio, e eu treino todos os dias pensando nisso - disse Wilians bastante emocionado.
Outros cinco brasileiros também estiveram no tatame: Antônio Tenório (até 90 kg), Arthur Silva (até 90 kg), Karla Cardoso (até 48 kg), Luiza Oliano (até 48 kg) e Victória Silva (até 63 kg).

4.  O Brasil encerrou a participação nos Jogos Mundiais da IBSA 2015 com duas medalhas de bronze. Na competição por equipes disputada na madrugada do sábado (16), as seleções, masculina e feminina, superaram a Turquia e ficaram com o terceiro lugar. O próximo desafio será em agosto, nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá.
A competição por equipes no masculino colocou frente a frente forças do Judô Mundial. Logo no primeiro duelo o time brasileiro encarou os Estados Unidos. Foram cinco lutas equilibradas, mas o Brasil sagrou-se vencedor com boa vantagem no placar: 4 a 1. O confronto seguinte foi contra os vice-campeões para o Brasil no Mundial 2014, a Rússia. A sorte dessa vez sorriu para os europeus, que conquistaram a vaga na final, por 4 a 1.
Na decisão do bronze os brasileiros encararam a Turquia. Rayfran Pontes, Abner Nascimento, Harlley Arruda, Arthur Silva e Wilians Araújo não deram chance aos turcos e fecharam o duelo vencendo todas as lutas.
No feminino a história foi parecida. As meninas do Brasil perderam para a Ucrânia, por 2 a 1, mas na decisão do bronze não deu brechas para as judocas da Turquia e venceram todas as lutas do duelo. Karla Cardoso e Lucia Araújo abriram 2 a 0, e na última luta, Alana Maldonado aplicou um
lindo Uchimata em Gulham Kilic, e venceu por Ippon, para fechar a série em grande estilo.
Após as medalhas conquistadas durante os Jogos Mundiais, o técnico Alexandre Garcia avaliou o desempenho geral dos atletas e reforçou que o principal objetivo do Brasil é a disputa dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
- Em cima dessa competição nós podemos fazer uma avaliação boa em algumas categorias, e em outras, que não tivemos um aproveitamento como o esperado. Sempre lembrando que o nosso objetivo é o Rio 2016. Mas tivemos atletas que se destacaram bastante, tiveram um bom  desempenho durante a competição. Isso faz com que a gente possa acreditar muito mais - disse o treinador brasileiro. 

5. Agradecimentos:
Quero reforçar meus agradecimentos, à todos que prestigiam esse projeto contraponto!
Aproveito para divulgar aqui um ótimo projeto! Que é a rádio contraponto, onde tenho uma coluna que também fala do para desporto.
Ela vai ao ar, todo domingo às 14 horas, com reprise toda quinta às 19:40 horas, curtam!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1.Uma bela biblioteca digital, desenvolvida em software livre :) mas que está prestes a ser desativada por falta de acessos.

Imaginem um lugar onde você pode gratuitamente:
Ver as grandes pinturas de Leonardo Da Vinci;
escutar músicas em MP3 de alta qualidade;
Ler obras de Machado de Assis Ou a Divina Comédia;
ter acesso às melhores historinhas infantis e vídeos da TV ESCOLA e muito mais
Esse lugar existe! 
O Ministério da Educação disponibiliza tudo isso, basta acessar o site: www.dominiopublico.gov.br
Só de literatura portuguesa são 732 obras!
Vamos divulgar e incentivar amigos, parentes e conhecidos, a utilizarem essa fantástica ferramenta de disseminação da cultura e do gosto pela leitura.
SECADE

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

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

Dias da Cirurgias: 28 de abril a 02 de maio de 2008
Local: Hospital Municipal Jesus
Rua 8 de Dezembro, 717 - Vila Isabel
Informações: (21) 2562-2822 - Secretaria do Projeto Fendas (Falar c/Shirley)
Vamos devolver o sorriso para milhões de crianças!! Não deixe de divulgar!!!
Amor Verdadeiro.. ..É amor doação!

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

From: hercen@terra.com.br>

Acho importante que a redação do Contraponto tome conhecimento da repercussão de nosso trabalho.

Um abraço,

hercen@terra.com.br

-----Mensagem encaminhada-----
De: Salete <saletesilva.batista@gmail.com>
Para: hercen@terra.com.br
Data: Segunda, 11 de Maio de 2015 13:30
Assunto: dia naconal nacional do braille

Boa tarde Hercen, só hoje tive um tempinho para ler o contraponto, aí vi seu texto sobre o dia nacional do braille. Não poderia deixar de dá meu depoimento sobre o assunto: sou ferrenha defensora do braille e do grande Louis Braille e também do Álvares de Azevedo. Estou como
presidente de uma instituição no sul de minas que atua na área de pessoa com deficiência, trabalhamos com todos os tipos de deficiência, entre elas, a visual que aliás é a minha também. No dia oito de abril, fizemos algumas palestras sobre o assunto inclusive, fomos também nas rádios locais falar sobre nosso braille. foi ótimo, muita gente ainda não conhece e percebemos que hoje há um grande interesse em saber, o que me preocupa um pouco, é a situação de muitos cegos
que não querem aprender braille, mas temos feito um bom trabalho nesta área e incentivamos bastante para que os cegos enconnnnntrem no braille, sua realização como pessoa cega alfabetizada e profissionalizada  não é mesmo?
Grande abraço, precisava te dizer isso, pois aqui em itajuba, estamos atentos ao assunto braille, prazer em me comunicar com você.
Atenciosamente: Salete.

***

Parabéns ao colunista e a leitora pela sintonia.

Valdenito de Souza - redator


- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

