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ATENÇÃO:
"As opiniões expressas nesta publicação são de inteira responsabilidade de seus
colunistas".


#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:
Os 53 anos de vida da ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

Após uma greve dos alunos daquela casa, que suponho ter sido a primeira, com o fim de reivindicar melhores tratamento para os seus alunos, passamos a pensar na necessidade de que os ex-alunos deviam criar um órgão capaz de defender os interesses do deficientes visuais, dentro ou fora do nosso educandário. Foi com esses e outros objetivos que em junho de 1960,um grupo de ex-alunos, reuniu-se e resolveu criar a ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT. Mesmo com pouca experiência,mas com muito amor e a força da juventude, partimos para a luta. Em 64, porém, devido à mudança do regime político do nosso País, sob os nossos protestos, nossa Associação, para não morrer, adormeceu, deixando em todos nós uma grande frustração.
Passados 38 anos, um grupo de ex-colegas, para evitar que ela fosse substituída, a despertou, devolvendo aos nossos corações esperanças e sonhos adormecidos. Em 2002, na escola João Alfredo, com a alegria de quem recupera uma joia perdida, reunimo-nos pela primeira vez para festejar e traçar novos planos para o futuro da nossa Entidade.  A partir de então, começou a grande batalha visando o seu reerguimento.
Nossa Associação é o nosso ponto de encontro, nosso patrimônio, riquezas que ainda não conseguimos aquilatar. Sabemos que dela partem as condições para muitas de nossas conquistas. Sabemos também que o seu fracasso ou o seu sucesso dependem de nós, seus associados.  Não é justo portanto que,depois de tantas lutas, por displicência ou inércia, a percamos.
Essa foi a trajetória da nossa querida Associação nesses 53 anos de vida. 


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Boletim Informativo da Diretoria Executiva da Associação Referente ao mês de junho de 2013

 
No decorrer   do mês de   junho teve prosseguimento o  curso preparatório para concurso público.

 Incluído no portal da Associação no link Projeto Concurso novas aulas (voz e/ou textos).

No dia 4 de junho foi gravada a primeira entrevista desta diretoria para o DV e a Mídia com o comentarista esportivo da rádio CBN, Álvaro Oliveira Filho.

A  diretoria continua acompanhando  junto ao Ministério da Justiça o processo para que a
Associação consiga a declaração de Utilidade Púbica Federal.

No dia 14 de Junho foi realizada a festa de aniversário da Associação dos ex-alunos no teatro do IBC.

A comissão criada para cuidar do Projeto Memória da Associação, marcou a primeira reunião.

Agendado para o dia 28/junho o primeiro tornei referente ao campeonato de dominó na
Associação Atlética Vila Isabel.



#3. O IBC  EM FOCO

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

À margem da Transparência
 
Nesta coluna pretendo abordar algumas questões candentes relacionadas com a conjuntura político-administrativa e pedagógica de nossa instituição que certamente remeterá a suas questões estruturais, estas, de resolução não tão imediata assim.
Usarei como uma de minhas referências, a entrevista concedida à Chefe de Gabinete do IBC ao Presidente da nossa entidade e que pode ser encontrada na sua página: www.exaluibc.org.br.

Realizações:
Em aproximadamente dez anos de gestão administrativa, O IBC se viu envolto em múltiplas pressões, externas (mercê das demandas sociais, exigindo qualidade na educação especializada, Incorporada por grupos acadêmicos vinculados ao MEC, cuja palavra de ordem é a defesa da
chamada inclusão educacional, que prevê a inserção indiscriminada das crianças cegas
nas escolas denominadas regulares sem a menor infraestrutura), e internas (enfrentando situações delicadas diversas de gestão administrativa no ensino e da convivência operacional no plano tecnico-burocrático), por vezes inadequadamente, apesar do esforço e da boa intenção de muitos dos seus servidores.
O espaço físico do IBC, tem sofrido em seu entorno, bem como  internamente, impactos, por conta de obras de reforço e ampliação de capacidade necessárias no setor sanitário e elétrico.
Outra preocupação recente, mais ou menos unânime, está ligada à acessibilidade, com prioridade no plano arquitetônico.
Nesse período de gestão foram realizados alguns micro concursos na década anterior sem representar ganhos efetivos, já que não preencheram as grandes lacunas funcionais existentes no quadro da instituição. Uma demonstração evidente desse fato é a de que a maioria dos concursos
promovidos, foi realizada para professores substitutos e temporários que ao final de dois anos tinham seu contrato expirado, interrompendo assim as suas atividades docentes, prejudicando
as atividades escolares, resultando na queda no desempenho dos alunos já afeitos à atuação profissional daquele docente. Esse fenômeno não pode ser atribuído simplesmente à atuação da direção do IBC. Ele é resultante de injunções determinadas a partir de uma política educacional do MEC em todas as instituições federais de Ensino. 

Impasses
No concurso recente, efetivado neste ano, em fevereiro de 2013, o IBC e as demais instituições
federais, tiveram o propósito de seguir a diretriz sinalizada, desde o governo anterior, pelo TCU de diminuir o contingente de empregados terceirizados nas instituições públicas federais como um todo. As vagas abertas, criadas no serviço público, tiveram esse objetivo, e eu entendo que não representaram ainda um ganho efetivo do quadro funcional já que o que ocorrerá é uma mera substituição dos empregados terceirizados e docentes temporários, por funcionários efetivos,
praticamente no mesmo número. É urgente pensar em expandir o âmbito desse último  concurso, chamando mais servidores, a fim de diminuir cada vez mais o peso dos terceirizados na instituição, mediante gestões junto ao MEC, buscando maiores verbas para esse fim.
A preocupação de agora está no cumprimento do calendário de homologação desse concurso, previsto para o mês de maio, ainda com situações pendentes, presas a recursos de candidatos não conformados com o seu resultado.
Já estamos em pleno mês de junho e vivemos na expectativa da resolução dos problemas derivados dessas questões judiciais que podem ter sido causadas pelo edital pouco claro em alguns aspectos.
Um dado importante, sem acentuar qualquer propósito de vitimização; alguns concorrentes cegos dizem terem se sentido lesados no ato da inscrição, quando nesse processo tiveram de enviar, além do comprovante de pagamento de sua inscrição, o laudo da deficiência por cedex, resultando no gasto do dobro do exigido pela empresa AOCP organizadora do concurso, sediada no Paraná. Vale informar: o valor da inscrição para  funções médias era de quarenta reais; para funções de nível superior, o caso de docentes, foi de 55 reais. O número de inscritos totalizou mais de seis mil. A média de candidatos por função era de aproximadamente de cento e oitenta. Como exemplo, para docente de História, alcançou-se o número de duzentos candidatos.
Fazendo as contas com esses dados aproximados, pode-se imaginar o quanto essa empresa, a despeito de seus possíveis gastos, podem ter faturado com esse evento. Certamente, contabilizando tudo, o nosso IBC não foi o que mais ganhou com esse concurso totalmente flexibilizado, sem prova de desempenho, sem entrevista, sem parte discursiva na prova, sem exigência do conhecimento do Braille, com exceção para quem irá ministrar o próprio Braille, por conta do receio expresso pelo corpo diretivo da instituição de haver poucos concorrentes, e apenas com prova de múltipla escolha.
A luz vermelha se acende, em face de todos esses problemas, que espero sejam superados satisfatoriamente com a maior transparência.
 
Aguardo qualquer colaboração a ser enviada para o jornal Contraponto ou para o meu próprio 
e-mail: vtr.alberto@gmail.com
 
Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

Projeto de acessibilidade auxilia pessoas com deficiência visual com equipamentos em sistema Braille

A Secretaria Municipal de Educação lançou o projeto de acessibilidade que foi concretizado em parceria com a empresa Multimídia Educacional.
Com a ajuda da equipe da secretaria foi desenvolvido o sistema de aulas multimídias digitalizadas para pessoas portadoras de deficiência visual, no evento de lançamento foi realizado a doação de cinco teclados no sistema Braille e cinco fones de ouvido para complementar o equipamento. 
A entrega contou com a presença de autoridades municipais, professores e gestores da rede municipal de Pirassununga(SP).

Fonte: Rede Saci

***

Pai de menina com deficiência critica Ronaldo Fenômeno por declaração polêmica

No depoimento, publicado no Facebook, Alex Ribeiro apresenta a filha Ester e explica que a menina perdeu a visão, não anda e não fala, após um erro médico em um hospital público.
Um vídeo, no qual o pai de uma menina com deficiência aparece criticando o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno por declaração polêmica sobre os gastos em estádios para a Copa do Mundo em detrimento de investimentos na saúde, está viralizando nas redes sociais.
No depoimento, publicado no Facebook, Alex Ribeiro apresenta a filha Ester e explica que a menina perdeu a visão, não anda e não fala, após um erro médico em um hospital público. Ele afirma ainda que há sete anos luta na justiça por uma indenização pelos problemas causados à filha.
Em seu recado ao ex-jogador, o homem diz: �gÉ verdade, Ronaldo, que não se faz Copa sem estádio. Mas, também não se faz saúde sem hospitais. Você acabou de conhecer a minha filha Ester. E, eu vou te mostrar agora um pouco o que a saúde do Estado fez com a minha filha e a minha família�h. Alex, então, mostra uma foto da criança recém-nascida e continua: �gIsso que você chama de saúde, Ronaldo, que esse Estado chama de saúde, tirou a visão da minha filha. Minha filha não enxerga, ela não anda, ela não fala. E, é por isso, que nós estamos na rua, Ronaldo. Não é por causa de vinte centavos. É porque famílias estão sendo mutiladas. A minha filha tem sete anos de processo e até agora eu não vi a causa dela e corre o risco de perder o benefício dela. E vocês estão preocupados com os estrangeiros que vão ver uma Copa de Futebol, enquanto milhões de pessoas em nosso país morrem?�h.
O desabafo continua: �gNão não estamos indo para às ruas por dinheiro. Nós queremos os nossos direitos como cidadãos. Mexeram na minha filha, na minha família e mexeram com milhões de famílias do nosso Rio de Janeiro. Vamos lutar! Vamos parar com essa Copa, se for necessário! Mas, nós vamos conseguir o direito do cidadão de igualdade, de saúde, de segurança, de poder ter uma salário digno. Porque nós somos uma nação que estava dormindo, mas despertou.�h
O homem finaliza o recado dizendo: �gRespeito você como excelente jogador, mas, me desculpe, sua palavra foi completamente infeliz. Mas, você não conhece de perto o sofrimento de quem tem um filho amputado. Eu conto com você para que mude o seu discurso e lembre que você é um cidadão brasileiro, antes de ser um jogador de futebol�h.
Nas redes sociais, o vídeo está sendo disseminado entre os internautas. Só no Facebook, a publicação já foi compartilhada mais de 500 vezes apenas na manhã desta quinta-feira. Nos comentários, o usuários da rede defendem o posicionamento de Alex.
O ex-atacante Ronaldo usou o seu Twitter para se retratar das declarações que fez em dezembro de 2011, ao defender os gastos em estádios para a Copa do Mundo, durante a sua apresentação como administrador do Comitê Organizador Local (COL). Na ocasião o ex-jogador afirmou: 'Está se gastando dinheiro com segurança, saúde, mas sem estádio não se faz Copa. Não se faz Copa com hospital. Tenho certeza que o governo está dividindo investimentos'.
Nesta quarta-feira o ex-atacante da Seleção Brasileira se defendeu. 
- Um pessoal postou um vídeo editado com declarações minhas sobre a Copa de dois anos atrás. Posso de fato não ter me expressado tão bem e a edição que eu vi na Internet foi tendenciosa. Era outro contexto - foi o tom das mensagens postadas pelo ex-jogador.

Fonte: O Globo

***

Concursos vão oferecer adequações aos cegos

Pessoas com deficiência visual terão assegurado o direito de participar de concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos da administração direta ou indireta do Estado do Rio.
A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou ontem, em discussão única, o projeto de lei 674/07, garante a oferta de meios como o sistema Braille, de computador com programa de leitura, com caracteres ampliados ou outro meio que atenda às necessidades do candidato. 
�gHoje os concursos ficam inviabilizados para os cegos ou pessoas com visão reduzida. O que queremos com esse projeto é democratizar a seleção ao propor meio de inserção dessas pessoas�h, disse o autor da proposta, deputado Paulo Ramos (PDT).
Os cegos terão direito ainda a tempo adicional para preencher folha de respostas e a salas individuais. 
O projeto será enviado ao governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias para sanção ou veto.

Fonte: O São Gonçalo

***

Peça teatral “Quem Tem Medo do Escuro” terá apresentações com audiodescrição e Libras
Enquanto se preparam para dormir, três crianças começam a imaginar monstros nas sombras de seu quarto

�gQuem tem medo do escuro�h, peça de texto original, foi escrita especialmente para o projeto por Márcio Araújo e Fernanda Morais e cumpre temporada no Centro Cultural São Paulo de 18 de maio a 7 de julho e vai contar com apresentações com audiodescrição para crianças cegas e tradução em LIBRAS, para crianças surdas, além de espetáculos extras para escolas.
O espetáculo infanto-juvenil Quem tem Medo do Escuro é assinado por diretor teatral Evandro Rigonatti, um dos criadores do programa Cocoricó da TV Cultura e também indicado em um de seus livros para o Prêmio Jabuti de Literatura, foi um dos vencedores do PROAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria de Estado da Cultura edição 2009 pelo edital de montagem inédita de espetáculo de teatro.
O ponto de partida da peça surgiu de um laboratório criativo realizado por Rigonatti com crianças entre três e dez anos de idade para analisar as possibilidades imaginárias quando colocadas em uma situação de medo e enfrentamento.
Estas crianças vivenciaram em um quarto escuro diferentes situações de medo como o desafio de abrir a porta do guarda-roupa, olhar embaixo da cama, contar histórias de terror, andar sozinhas no quarto somente com a luz que provinha da janela aberta.
Desta experiência o diretor criou um roteiro que serviu de base para a elaboração textual. O espetáculo pretende mostrar ao público o ato de construir um mundo não real, mas imaginário de três crianças que possuem o desafio de passar uma noite dormindo num mesmo quarto escuro enfrentando seus medos.

Serviço: 
grupo: Caravana Companhia de Teatro – autor: Márcio Araújo e Fernanda Morais (a partir de uma ideia original de Evandro Rigonatti) – direção e cenografia: Evandro Rigonatti – elenco: Fabiana Carlucci, Hugo Picchi, Elber Marques e o músico Tato Fischer (50 min, a partir de 4 anos) 
Sinopse: Imagine o que pode acontecer quando três crianças se preparam para dormir num mesmo quarto escuro. O que teria dentro do guarda-roupa? Por que a bruxa, o fantasma, o monstro aparecem na silhueta dos móveis na imaginação da criança? Quem tem medo do escuro? trata de maneira lúdica e criativa o enfrentamento dos medos destes pequenos para a vida. Projeto contemplado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC 2009, Secretaria de Estado da Cultura, pelo edital de produção de espetáculo inédito de teatro. 
Quando: 18 de maio a 7 de julho. Sábados, domingos e feriados, às 16h - Ingressos: R,00 (a bilheteria abre duas horas antes do início do espetáculo) – preço popular: R,00 (dia 29/6) – Sala Jardel Filho 
Informações: (11) 3397-4036 (de segunda a sexta, das 10h às 17h) e visitasccsp@prefeitura.sp.gov.br

Fonte: Turismo Adaptado

***

Deficientes visuais buscam acessibilidade na Câmara de Vereadores de Cuiabá
Assunto ganhou destaque com a questão do projeto de reabertura da Salgadeira

Acessibilidade para os deficientes visuais, este foi o tema da reunião entre a Associação Matogrossense dos Cegos (AMC) e o vereador do Partido dos Trabalhadores, Arilson da Silva, nesta quinta-feira (13) na Câmara de Cuiabá. O assunto ganhou destaque com a questão do projeto de reabertura da Salgadeira que não contempla os portadores de necessidades especiais. 
Participaram da reunião o presidente da AMC, Sandro Dias da Silva, a psicóloga da entidade, Rosscenia Ribeiro Primo e os funcionários do Instituto dos Cegos, Joanice Moreira da Silva e Mauri Vicente de Oliveira. 
De acordo com os representantes dos deficientes visuais, a maior preocupação acerca do projeto de reabertura da Salgadeira é quanto à acessibilidade e a intenção de permitir que o espaço seja somente contemplativo. A questão é, de que maneira os deficientes visuais vão usufruir do local sem poder utilizar o tato. 
“Queremos que a Salgadeira volte a ser um espaço livre e que possamos fazer parte deste novo projeto de revitalização. Nossa preocupação é que a Salgadeira não apresente estrutura para nos acolher”, diz o presidente da AMC, Sandro Dias da Silva. 
A psicóloga da Associação, Rosscenia Ribeiro Primo, destacou que a AMC desenvolve ações direcionadas ao trabalho pedagógico e atua há 33 anos no Estado. Ela observou que a ideia é fazer com que a Câmara seja cada vez mais parceira nas iniciativas que buscam melhorias para os portadores de deficiência. 

Audiência Salgadeira
A acessibilidade no Complexo da Salgadeira ganhou destaque durante a Audiência Pública realizada pelos vereadores em Cuiabá, na última quarta-feira (12). A convite do vereador Arilson da Silva, a Associação Matogrossense dos Cegos utilizou a tribuna e questionou o o projeto de reabertura da Salgadeira e ainda destacou a necessidade de adequações para que os deficientes visuais possam ser acolhidos. 
“Vamos nos manter atuantes para que os portadores de deficiências sejam incluídos e tenham acesso em todos os espaços onde a exclusão ainda é realidade. A Salgadeira deve voltar a ser do povo e ser utilizada pela população, e não somente para ser contemplada. Poder sentir a água da cachoeira é um direito de todos, que deva ser utilizada de maneira consciente e os deficientes visuais não podem ser impedidos de usufruir da natureza. Políticas Públicas devem ser implementadas para que haja acessibilidade e a Câmara vai ser atuante neste sentido”, afirma o vereador Arilson da Silva.

Fonte: Isso é Notícia



#5. DE OLHO NA LEI

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

As Pessoas Cegas e as Empresas Aéreas

Foi noticiado no mês de maio do ano em curso, de modo amplo, o constrangimento por que passaram três pessoas cegas ao tentarem, simultaneamente, embarcar em um vôo operado pela Empresa Azul, que se dedica à atividade de transportes aéreo de Passageiros.

De acordo com o noticiado, o comandante da aeronave, de quem partiu a decisão, fundamentou seu ato na Resolução ANAC nº 9/2007.

Cumpre esclarecer que a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC -, criada pela Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, é entidade autárquica integrante da Administração Indireta da União, vinculada ao Ministério da Defesa, responsável por regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária.

Registre-se, por oportuno, que  a Resolução ANAC nº 9/2007 não se ocupa especificamente das pessoas com deficiência, sendo-lhes aplicada por força do art. 2º, IV, constante do anexo da referida norma.

A atitude da Empresa Azul, realmente, em princípio, tem fundamento no art. 49, parágrafo único, do anexo da Resolução ANAC nº 9, de 5 de junho de 2007, que Aprova a Norma Operacional de Aviação Civil – Noac que dispõe sobre o acesso ao transporte aéreo de passageiros que necessitam de assistência especial.

Aludido dispositivo dispõe que:

“Art. 49. (...)
Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica as situações que afetem a segurança de vôo, ou o transporte de passageiros com deficiência motora, deficiência dependente e desacompanhados, ficando limitado a cinquenta por cento (50%) do número de tripulantes de cabine.”

De notar-se que o limite imposto dos cinquenta por cento  dos tripulantes de cabine incide tão-somente nas pessoas com deficiência dependente. O Conceito de “deficiência dependente”, previsto no art. 2º, VI, do anexo da Resolução ANAC nº 9/2007, é aberto, permitindo interpretação ampla e restrita. Ou seja, ante a indefinição, serve a gregos e troianos. Segue-se que a Azul deu-lhe interpretação restrita, firmando o entendimento de que o fato de a pessoa cega ser guiada para dentro e fora da aeronave a classificaria como pessoa com deficiência dependente. Não obstante  uma interpretação diversa, no sentido de que o ato de guiar não retiraria a capacidade da pessoa com deficiência visual de, sozinha, virar-se perante uma situação de emergência e até de entrar e sair do avião sem o auxílio de apoio, temos que a norma deve cumprir a finalidade a que ela se destina, isto é, dar a devida proteção aos seus destinatários. Nesse caso, a pessoa cega desacompanhada deve comunicar a sua condição à empresa aérea no ato da reserva, ou em 48 horas antes do embarque, nos termos do art. 10 do anexo da Resolução ANAC nº 9/2007, e aí sim valer-se do direito ao embarque sem restrições, conforme prevê o art. 6º do referido regulamento.

Com isso, pretendo afirmar que o direito ao embarque não deve ser recusado em hipótese nenhuma, desde que o passageiro com deficiência se conduza dentro das balizas fixadas pela Resolução ANAC nº 9/2007.

Por outro lado, a atitude da Azul dá clara mostra do descaso das empresas aéreas com o segmento das pessoas com deficiência visual. No que pertine aos sistemas de atendimento aos passageiros  disponibilizados por essas concessionárias, por exemplo, este colunista desafia a qualquer habilitado a conseguir, com o auxílio de software leitor de tela, sem interferência de terceiros, adquirir uma passagem nos web sites das operadoras de transportes aéreos de nosso país. É muita coincidência todos eles serem inacessíveis! Esse comportamento das empresas aéreas, isto é, a falta de acessibilidade nos seus web sites vai de encontro a comando estampado na Resolução ANAC, expresso no art. 13, em cujos termos:


“Art. 13. As empresas aéreas ou operadores de aeronaves e as administrações aeroportuárias devem proceder à adequação do sistema de informações destinado a todos os passageiros, para o atendimento às pessoas com deficiência, inclusive auditiva ou visual, garantindo-lhes as mesmas condições de atendimento disponíveis para os demais passageiros.

As pessoas com deficiência visual, com grande frequência, perdem oportunidades de comprar passagens por preços mais acessíveis. Este colunista, inclusive, presenciou reclamações pelas redes sociais e as empresas, até a presente, não tomaram qualquer providência que atenda ao comando fixado no art. 13 do anexo da Resolução ANAC nº 9/2007. A situação que se apresenta, infelizmente, espelha o verdadeiro descaso dessas concessionárias de tão relevante serviço público com relação a uma fatia de consumidores, composto pelas pessoas cegas.

Acrescente-se, por fim, que os consumidores com deficiência visual podem comprar passagens, apenas, pelos canais telefônicos, por cujos meios não conseguem se comunicar com as empresas em dias de promoção. Em dias normais o contato telefônico é operante, porém mais oneroso, uma vez que os clientes cegos precisam pagar a mais pelas passagens, em razão da taxa de atendimento.


De Olho na Lei
Márcio de Oliveira Lacerda
Correio Eletrônico: Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

Ensinar a alegria
(Rubem Alves)

Muito se tem falado sobre o sofrimento dos professores.

Eu, que ando sempre na direção oposta, e acredito que a verdade se encontra no avesso das coisas, quero falar sobre o contrário: a alegria de ser professor, pois o sofrimento de se ser um professor é semelhante ao sofrimento das dores de parto: a mãe o aceita e logo dele se esquece, pela alegria de dar à luz um filho.

Reli, faz poucos dias, o livro de Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro. Bem ao final, à guisa de conclusão e resumo da estória, está este poeminha de Rückert:

    Nossos dias são preciosos
    mas com alegria os vemos passando
    se no seu lugar encontramos
    uma coisa mais preciosa crescendo:
    uma planta rara e exótica,
    deleite de um coração jardineiro,
    uma criança que estamos ensinando,
    um livrinho que estamos escrevendo.

Este poema fala de uma estranha alegria, a alegria que se tem diante da coisa triste que é ver os preciosos dias passando... A alegria está no jardim que se planta, na criança que se ensina, no livrinho que se escreve. Senti que eu mesmo poderia ter escrito essas palavras, pois sou jardineiro, sou professor e escrevo livrinhos. Imagino que o poeta jamais pensaria em se aposentar. Pois quem deseja se aposentar daquilo que lhe traz alegria? Da alegria não se aposenta... Algumas páginas antes o herói da estória havia declarado que, ao final de sua longa caminhada pelas coisas mais altas do espírito, dentre as quais se destacava a familiaridade com a sublime beleza da música e da literatura, descobria que ensinar era algo que lhe dava prazer igual, e que o prazer era tanto maior quanto mais jovens e mais livres das deformações da deseducação fossem os estudantes.

Ao ler o texto de Hesse tive a impressão de que ele estava simplesmente repetindo um tema que se encontra em Nietzsche. O que é bem provável. Fui procurar e encontrei o lugar onde o filósofo (escrevo esta palavra com um pedido de perdão aos filósofos acadêmicos, que nunca o   considerariam como tal, porque ele é poeta demais, "tolo" demais...) diz que "a felicidade mais alta é a felicidade da razão, que encontra sua expressão suprema na obra do artista. Pois que coisa mais deliciosa haverá que tornar sensível a beleza? Mas "esta felicidade suprema," ele acrescenta, "é ultrapassada na felicidade de gerar um filho ou de educar uma pessoa."

Passei então ao prólogo de Zaratustra.
Quando Zaratustra tinha 30 anos de idade deixou a sua casa e o lago de sua casa e subiu para as montanhas. Ali ele gozou do seu espírito e da sua solidão, e por dez anos não se cansou. Mas, por fim, uma mudança veio ao seu coração e, numa manhã, levantou-se de madrugada, colocou-se diante do sol, e assim lhe falou: Tu, grande estrela, que seria de tua felicidade se não houvesse aqueles para quem brilhas? Por dez anos tu vieste à minha caverna: tu te terias cansado de tua luz e de tua jornada, se eu, minha águia e minha serpente não estivéssemos à tua espera. Mas a cada manhã te esperávamos e tomávamos de ti o teu transbordamento, e te bendizíamos por isso.
Eis que estou cansado na minha sabedoria, como unia abelha que ajuntou muito mel; tenho necessidade de mãos estendidas que a recebam. Mas, para isso, eu tenho de descer às profundezas, como tu o fazes na noite e mergulhas no mar... Como tu, eu também devo descer...
Abençoa, pois, a taça que deseja esvaziar-se de novo...

Assim se inicia a saga de Zaratustra, com uma meditação sobre a felicidade. A felicidade começa na solidão: uma taça que se deixa encher com a alegria que transborda do sol. Mas vem o tempo quando a taça se enche. Ela não mais pode conter aquilo que recebe. Deseja transbordar. Acontece assim com a abelha que não mais consegue segurar em si o mel que ajuntou; acontece com o seio, turgido de leite, que precisa da boca da criança que o esvazie. A felicidade solitária é dolorosa. Zaratustra percebe então que sua alma passa por uma metamorfose. Chegou a hora de uma alegria maior: a de compartilhar com os homens a felicidade que nele mora. Seus olhos procuram mãos estendidas que possam receber a sua riqueza. Zaratustra, o sábio, se transforma em mestre. Pois ser mestre é isso: ensinar a felicidade.

"Ah!", retrucarão os professores, "a felicidade não é a disciplina que ensino. Ensino ciências, ensino literatura, ensino história, ensino matemática..." Mas será que vocês não percebem que essas coisas que se chamam "disciplinam'', e que vocês devem ensinar, nada mais são que taças multiformes coloridas, que devem estar cheias de alegria?

Pois o que vocês ensinam não é um deleite para a alma? Se não fosse, vocês não deveriam ensinar. E se é, então é preciso que aqueles que recebem, os seus alunos, sintam prazer igual ao que vocês sentem. Se isso não acontecer, vocês terão fracassado na sua missão, como a cozinheira que queria oferecer prazer, mas a comida saiu salgada e queimada...

O mestre nasce da exuberância da felicidade. E, por isso mesmo, quando perguntados sobre a sua profissão, os professores deveriam ter coragem para dar a absurda resposta: "Sou um pastor da alegria..." Mas, é claro, somente os seus alunos poderão atestar da verdade da sua declaração...

(Do livro "A Alegria de Ensinar" - Rubem Alves)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

O momento político que vivemos
 
Na tarde do último dia 20, eu estava comprometido com minha filha a acompanhá-la a uma consulta médica em endereço próximo à praça Agripino Grieco, no Baixo Méier. Falava-se de manifestação marcada para aquela tarde, no local.
 
Acostumado a participar de atividades do gênero, sabia que tais eventos, ainda que convocados de modo "informal", como os que vêm ocorrendo nos últimos dias, não podem iniciar-se antecipadamente, sob pena de total desencontro entre seus participantes. E o horário marcado era 17:00 h. O relógio ainda assinalava 14:00 h.
 
Estimulei minha filha a não faltar à consulta. Ela telefonou à médica, que lhe comunicou que se encontrava no consultório e que, se comparecesse, ela seria atendida.
 
Telefonamos a uma cooperativa de táxis. Infelizmente, porém, não fomos bem sucedidos.
 
- Vamos a pé  mesmo , eu disse.
 
Tão logo alcançamos a calçada à frente de nossa casa, um rapaz abordou-nos e preveniu-nos:
 
- É melhor os senhores não saírem. A rua está parando. O comércio está baixando suas portas.
 
Agradecemos-lhe a informação e seguimos pela calçada de nossa rua até a esquina da Dias da Cruz. O tráfego fluía tranquilamente, o que não é comum àquela hora.
 
Quando atravessamos nossa rua, no sinal, duas senhoras que trabalham no salão de beleza situado quase à esquina da Dias da Cruz, dirigiram-se a minha filha:
 
- Vai haver uma manifestação no Baixo Méier, Aninha. Agora mesmo passou um ônibus com o Batalhão de Choque da Polícia lá para cima, para a Camarista! É melhor vocês chamarem um táxi.
 
O informe fazia-nos compreender que a passeata caminharia pela rua Dias da Cruz, em sentido contrário ao nosso.
 
- Mas a cooperativa não nos atendeu - minha filha explicou.
 
- Há um parado aqui no sinal - replicou uma das trabalhadoras, dirigindo-se ao motorista para solicitar-lhe que nos conduzisse. Este aqueceu em tom despreocupado, demonstrando desconhecer o "perigo que nos ameaçava".
 
Ao passarmos diante da filial de uma das mais conhecidas lojas de departamentos da cidade, ele observou:
 
- A casa está fechando as portas!
 
Chegamos a nosso destino. Pagamos a corrida e, gentilmente, o taxista orientou-nos na localização da entrada do edifício que buscávamos.
 
Sentíamos uma estranha sensação de vazio nas ruas. Parecia-nos não haver transeuntes. O clima criado pela expectativa do ato público era de medo - para evitar o emprego do termo terror
 
Uma senhora simpática e educada ofereceu-se a conduzir-nos à sala que procurávamos. Por feliz coincidência, minha filha e ela seriam atendidas pela mesma médica. O horário marcado para ela era o imediatamente anterior ao de minha filha, e ela se ofereceu para auxiliar-nos a encontrar condução após a consulta. Aceitamos.
 
Enquanto aguardávamos minha filha, na antessala do consultório, a senhora e eu comentamos a curiosa situação e tomamos conhecimento de quem somos. Em 1979, ainda sob a ditadura empresarial-militar, ambos participáramos da primeira greve de professores, no Estado do Rio de
Janeiro, ela como professora do município da capital e eu do estado.
Lembramos a dificuldade que, nos anos 80, quando o movimento social atuava intensamente, encontrávamos para convencer os companheiros a participar da luta política, mesmo quando esta tratava de reivindicações corporativas, como reajuste salarial ou melhores condições de trabalho.
Hoje, um aumento de R$0,20 nas passagens de ônibus serve de pretexto para um movimento de fazer inveja aos maiores idealistas da justiça social. E os aumentos já haviam sido revogados. Os preços das passagens dos trens e dos metrôs também foram reduzidos. Mas as demandas da
sociedade não consistem apenas nos preços do transporte públicos.
 
Nos anos 80/90, a grande mídia criminalizava as reivindicações populares. Agora, ela as estimula. Por que o será?
 
No dia 21, em conversa com um trabalhador de outra casa comercial, fui informado de que, de fato, na véspera, ouve uma grande concentração de pessoas na praça Agripino Grieco, mas todas embarcaram em ônibus, com destino ao centro da cidade, para engrossar a passeata que seguiu a
avenida Presidente Vargas, partindo da frente da igreja da Candelária e dirigindo-se à sede da Prefeitura. Segundo a Polícia Militar, centenas de milhares de pessoas participaram ordeiramente da manifestação portando faixas e cartazes criticando as políticas de saúde e educação do governo e principalmente os transportes públicos. Exigiam punição severa para os políticos envolvidos em atos de corrupção, "transparência" nos gastos públicos, especialmente as verbas aplicadas
na realização da Copa das confederações e da Copa do Mundo, em detrimento dos serviços públicos, cada vez mais deteriorados.
 
Desde o início daquela semana, coincidindo com a realização da Copa das Confederações, manifestações como essa vêm se realizando em todo o país, convocadas através das chamadas "redes sociais", na Internet, e sem lideranças conhecidas. Apresentam-se como apartidárias. Alguns
militantes de partidos políticos considerados progressistas, tradicionais defensores das medidas reivindicadas pelos manifestantes, foram veementemente repudiados por eles.
 
No final de quase todos os atos, surgem grupos de encapuzados que depredam veículos, casas comerciais, equipamentos públicos instalados nas calçadas.
 
Acostumada a reprimir manifestações de modo violento, a Polícia Militar ataca os manifestantes indiscriminadamente, com armas "não letais", como bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha ou prende-os, sem mesmo saber quem são.
 
No fim do dia 20, a TV Globo, que desde às 15:00 h, dedicara aquela tarde/noite à cobertura das manifestações, chegando a suspender a transmissão de capítulos de duas novelas, reportava a tentativa de manifestantes de penetrar no prédio do Itamarati, em Brasília, frisando, sempre, tratarem-se eles de uma pequena minoria. A manifestação era pacífica.
 
No dia 21, segundo informações que ouvi em programa radiofônico, a avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil, podia comparar-se a uma "praça de guerra" - palavras do repórter que realizava a cobertura.
 
Que diferença das ações reivindicatórias dos anos 80/90, quando não havia depredações! "Milhares de crianças ficaram sem aulas"!; "A população não pode chegar a casa com segurança"!, comentava a grande mídia.
 
Como todas as ações coletivas são políticas e a política nunca é apartidária, a Presidente Dilma Rousseff é o principal alvo das manifestações de protesto e já dirigiu dois pronunciamentos à nação,
buscando aproveitar o momento para pressionar o Congresso a aprovar algumas de suas propostas já conhecidas, como a aplicação de 100% dos royalties do petróleo do Pressal em educação e a importação de médicos estrangeiros para trabalhar nas regiões menos favorecidas do país,
quando não houver profissionais brasileiros interessados no emprego.
Comprometeu-se a defender a realização de um plebiscito para que a população designe uma assembleia constituinte para discutir a reforma política e prometeu propor ao Congresso o reconhecimento da corrupção dolosa como crime hediondo. Recebeu governadores e prefeitos,
comprometendo-se a aumentar-lhes os subsídios para suas políticas públicas. Convocou, para reuniões, as lideranças de movimentos sociais, começando pelo Passe Livre, que deu início às manifestações e o Movimento dos Sem Teto.
 
Quanto aos partidos conservadores, permanecem em silêncio. Estão acuados ou aguardam o momento oportuno para apresentar-se como porta-vozes dos "pobres injustiçados"?
 
Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder e a cooptação pelo governo das principais lideranças sindicais e dos movimentos sociais; com a integração em sua base de sustentação no Congresso Nacional de representantes dos interesses mais contraditórios e contrários às
aspirações dos trabalhadores; com a permanente campanha de difamação dos políticos e das atividades políticas movida pela grande mídia; com o distanciamento das políticas de Estado das necessidades da população, abriu-se um vácuo no espaço político da sociedade. É o que os
organizadores das manifestações de protestos buscam ocupar. A grande mídia espera servir-se delas para restituir o poder às legendas originárias das elites, derrotadas nas três últimas eleições
presidenciais.
 
Sem uma estrutura partidária formal e limitando seu discurso a protestos, ainda que inconscientemente, os manifestantes correm o risco de fornecer às elites os meios de que necessitam para retomar a hegemonia política no país.
 
Dediquei longos anos de minha vida a atividades política, participando de diversas manifestações de protesto. Aprovo, sem grandes questionamentos, a maioria das reivindicações dos manifestantes. Porém, temo que, como em diversos momentos da história do homem, as necessidades das classes oprimidas sirvam de instrumento de manobra para a realização de interesses dos opressores. Não me atrevo a apostar na ingenuidade dos experimentados empresários que sempre se serviram dos
votos dos próprios trabalhadores para mantê-los sob sua exploração.
 
hercen@terra.com.br 



#8. UNIVERSO BRAILLE

Colunista: JONIR BECHARA CERQUEIRA(jonir.bechara@yahoo.com.br)

A PALAVRA BRAILLE

O nome de família do menino Louis Braille denominou, afinal, o processo de escrita em relevo por pontos, inventado por ele em 1825. A expressão "Sistema Braille" somente foi consagrada na Europa após o ano de 1878.

O uso de estrangeirismos (adoção de palavras de outras línguas) é fenômeno comum em decorrência de atividades comerciais, culturais e de outras ordens desenvolvidas entre povos de diferentes nações. Deste modo, a palavra "braille" em sua grafia original, com duas letras "l",
integrou nosso vocabulário desde o ano de 1850. De maneira idêntica, empregada nas línguas dos ramos latino e anglo-saxônico.

O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras admite duas grafias: braile, com uma letra l, e braille, com duas letras l.

Por razões históricas e culturais, é corriqueira a grafia original francesa: braille.

Modernamente, alguns dicionários, o chamado "Aurélio", por exemplo, registra apenas a forma braile, com um só l. Contraditoriamente, o mesmo dicionário registra a palavra "shopping", em sua grafia original inglesa: iniciada com s h, duas letras p, letra g, final.

Os corretores ortográficos com base em dito dicionário indicarão erro na palavra braille, escrita com duas letras l.

Deste fato, decorreu uma divergência entre funcionários do Ministério da Educação e a Comissão Brasileira do Braille, no ano de 2004, por ocasião da reedição da Grafia Braille para a Língua Portuguesa.

A questão não chegou a ser polêmica, mas de um lado, colocavam-se os burocratas, com base no "software" corretor ortográfico, de outro, a Comissão Brasileira do Braille, com base em razões históricas, culturais, respaldada em documentos legais e normatizadores.

Na oportunidade, a Comissão aprovou o Parecer que adiante transcrevemos que, afinal, passou a integrar a recente edição da Grafia Braille para a Língua Portuguesa.
 
Esperamos, assim, levar a nossos leitores, elementos consistentes para a a mais adequada representação gráfica do nome de nosso sistema básico de leitura e escrita.

A seguir, a íntegra do Parecer:

COMISSÃO BRASILEIRA DO BRAILLE
PARECER SOBRE A GRAFIA DA PALAVRA "braille"

"A Comissão Brasileira do Braille, empenhada em assuntos referentes à padronização do uso do Braille no Brasil, inclusive na terminologia concernente à matéria, considerando dúvidas por vezes suscitadas sobre a grafia correta da palavra "braille" (braile), em reunião ordinária realizada nos dias 02/03 de dezembro de 2004, na cidade do Rio de Janeiro, elaborou o presente Parecer que, inicialmente esclarece e, afinal, recomenda o que se segue:

1. O Sistema Braille foi inventado pelo francês Louis Braille no ano de 1825.

Na Institution Roayale des Jeunes Aveugles, de Paris, onde foi criado, desenvolvido, experimentado, e de onde foi difundido, recebeu inicialmente a denominação de "Procédé de L. Braille".

2. Expandiu-se pela Europa, América Latina, Estados Unidos, Ásia e África, a partir dos anos 50 do século XIX, identificado sempre como "Sistema Braille". Hoje é o processo de leitura e escrita tátil adotado em todo o mundo e reconhecido oficialmente pela UNESCO com a criação do Conselho Mundial do Braille em julho de 1952, com caráter de órgão assessor daquela organização mundial.

3. O Sistema Braille foi trazido para o Brasil por José Álvares de Azevedo, um jovem cego, ex-aluno do Instituto de Paris, no ano de 1850, empregado oficialmente em nossa pátria, a partir da instalação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (hoje Instituto Benjamin Constant), em 1854, prevalecendo a grafia original francesa: "braille".

4. Além do Brasil, Portugal e os demais Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) mantiveram historicamente a grafia: "braille".

5. O Formulário Ortográfico da Língua Portuguesa estabelece em suas "Instruções para a Organização do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa", aprovadas unanimemente pela Academia Brasileira de Letras, na sessão de 12 de agosto de 1943: "(...)
 5. Os derivados portugueses de nomes próprios estrangeiros devem escrever-se de acordo com as formas
primitivas."

6. Com base nestas instruções, a Academia Brasileira de Letras registra em seu Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa:

"braile adj. 2 g. s. m.: braille

braille adj. 2 g. s. m."

(fonte: www.academia.org.br)

7. O Protocolo de Colaboração Brasil-Portugal nas Áreas de Uso e Modalidades de Aplicação do Sistema Braille na Língua Portuguesa, celebrado em Lisboa, aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2000, assinado pelos presidentes da Comissão Brasileira do Braille e da Comissão de Braille (Portugal), representando os governos dos dois países, emprega a palavra "braille" com a grafia original, em todo aquele documento oficial.

8. No âmbito de organizações e serviços ligados ao ensino, à produção e ao uso do Sistema Braille no Brasil se vem utilizando há 150 (cento e cinquenta anos) a palavra "braille" em sua grafia original francesa, como no Instituto Benjamin Constant, Fundação Dorina Nowill para Cegos,
Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille, imprensas de inúmeras instituições brasileiras, nos CAPs (Centros de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual), NAPBs (Núcleos de Apoio Pedagógico e Produção Braille), bibliotecas e setores especializados de
bibliotecas públicas e particulares em todo o Brasil.

9. Finalmente, os dispositivos legais e documentos normatizadores adiante relacionados empregam, exclusivamente, a palavra "braille" em sua grafia original:

9.1 Lei n. 4169, de 04 de dezembro de 1962, publicada no DOU de  11 de dezembro de 1962, que "OFICIALIZA AS CONVENÇÕES BRAILLE PARA USO NA ESCRITA E LEITURA DOS CEGOS E O CÓDIGO DE CONTRAÇÕES E ABREVIATURAS BRAILLE."

9.2 Código Matemático Unificado (CMU), aprovado na "Reunión de Representantes de Imprentas Braille de Habla Hispana", Montevidéu, junho de 1987.

9.3 Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, Art. 46, inciso I, alínea d, publicada no DOU de 20 de fevereiro de 1998.

9.4 PORTARIA/MEC N. 319, de 26 de fevereiro de 1999 que institui no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de Educação Especial e presidida pelo titular desta, a Comissão Brasileira do
Braille, de caráter permanente, publicada no DOU de 02/03 de 1999.

9.5 Grafia Braille para a Língua Portuguesa, CDU 376.352, aprovada pela Portaria/MEC n. 2.678, de 24 de setembro de 2002, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2003.

9.6 Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille, Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, 2002, publicação CDU 655.532-056.262

9.7 Grafia Química Braille para uso no Brasil, Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, 2002, publicação CDU 376.32

RECOMENDAÇÃO

Pelas razões históricas, culturais, linguísticas e legais, anteriormente explicitadas, A Comissão Brasileira do Braille recomenda que a palavra "braille" seja sempre grafada com dois "l", segundo a forma original francesa, internacionalmente empregada."

Jonir Bechara Cerqueira



#9 EURECA

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

OS DEFICIENTES VISUAIS OS INSTRUMENTOS E A ACESSIBILIDADE

Comentário do colunista:

Uma grande idéia, todo segmento, não apenas  os músicos, tem obrigação de lutar por isto, abraçando esta causa.

As empresas  fabricantes de instrumentos musicais, não podem mais ignorar o segmento dos deficientes visuais. Os deficientes visuais, por sua vez, não podem mais se deixarem ser ignorados por estas empresas .

Ratifico: a luta não é apenas do companheiro músico Fernando Zamboni, mas do segmento como um todo, visto ser o  "DESENHO UNIVERSAL" ideal de todos nós.

 Fim do Comentário.

***

Os Deficientes Visuais os Instrumentos e a Acessibilidade

 Caros amigos e leitores,

 Já a muito tempo venho com um problema no que diz respeito à acessibilidade e usabilidade, com o qual não consigo me conformar: Hoje os cegos tem acesso total e pleno à informática, nos mais diversos sistemas como linux, windows e mesmo sistemas apple; Mesmo equipamentos como celular, iphone e outros na área da comunicação já tem acessibilidade. Um cego, só para dar um exemplo, hoje em dia compra um iphone e basta dar três toques na tecla "home" e o sistema
começa a falar dando acesso por voz a todas as funções, ou o cego pode pedir pra uma pessoa que enxerga ativar o leitor de telas, que também é possível e integrado.
Mesmo nos computadores isso é possível, o próprio linux ubuntu por exemplo já vem com fala integrada em vários idiomas.. Mas eu fico pensando: E os instrumentos eletrônicos? Nunca ninguém levantou a questão que, também para eles, (E mais do que tudo), seria necessário incluir opções de acessibilidade?

Vou dar meu próprio exemplo: Tenho um teclado Yamaha, PSRS-900; Faz 5 anos que eu o tenho, e posso garantir que, até hoje, não uso nem 50% das funções dele! Um cego pra usar um teclado, além de decorar as funções (Todas que puder), ainda tem que "adivinhar" em algumas vezes o que aparece na tela e o que vai poder responder (Por exemplos perguntas do tipo se quer salvar o arquivo, se quer alternar sem salvar, etc)..

Então imaginem o seguinte: Empresas como a Yamaha – http://br.yamaha.com, a Roland - http://www.roland.com.br  e outras que fabricam instrumentos eletrônicos poderiam fazer como fez o pessoal da Apple,  ou da distro ubuntu, no caso do linux, e colocar fala integrada nos seus sistemas bem como sistemas de ampliação de telas para visão subnormal. Fazer um teclado especial para visão subnormal ou cegos totais, com sistema de fala e ampliação seria contraproducente, já que ou os cegos teriam que se limitar a comprar somente aquele modelo se quisessem ter acessibilidade, ou aquele modelo teria que ser fabricado exclusivamente pela (E para) a acessibilidade.

Contudo, se essas empresas fizessem como fez a apple, ou o pessoal da distro ubuntu, por exemplo, e colocassem a acessibilidade como pré-requisito básico em seus sistemas, um cego poderia comprar um teclado qualquer em uma loja por exemplo, e além de já sair tocando, fazê-lo já com acessibilidade, dependendo apenas de usar uma pequena combinação de teclas para a ativar.

Então, o que pretendemos com esse artigo e a manifestação que estamos fazendo nas redes sociais é conscientizar essas empresas de que, além de ter um grande volume de gente que usa seus equipamentos e que necessita acessibilidade neles (Como teclados, baterias eletrônicas, gravadores digitais e etc), ainda há uma grande necessidade de acessibilidade para esses equipamentos devido ao grande número de funções que os mesmos possuem e que, nem para todas, o antigo método da "decoreba" funciona.

Finalizo por aqui esse pequeno artigo então na expectativa de que os responsáveis nessas empresas que fabricam esses equipamentos (Como Yamaha, Roland, Zoon e outras) possam dar a devida atenção a nossa causa e que, em breve, eu venha a escrever outro artigo comemorando a solução deste problema e os avanços na acessibilidade também no âmbito dos instrumentos musicais..

Um abraço

Fernando Zamboni

Endereço do meu blog: http://www.blog.fernandozamboni.com
Página pessoal: www.musinformaticista.com 
Curriculum: http://www.musinformaticista.com/curriculum 



#10. DV-INFO

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

Veja seis formas de driblar uma conexão Wi-Fi ruim durante uma viagem

Caro leitor,

Seguem breves dicas que devem ajudar a todos em tempos de rede sem fio por toda a parte, não apenas em hotéis. Bom proveito.

***

Veja seis formas de driblar uma conexão Wi-Fi ruim durante uma viagem Rick Broida, PCWorld EUA e Rafael Rigues, PCWorld Brasil

A “banda larga” do hotel é mais lenta que seu velho modem 56K? Cai mais do que bêbado na esquina? Siga estas dicas para garantir seu acesso à rede.

Numa viagem recente fiquei num hotel que oferecia Wi-Fi grátis. Mas havia um problema: a rede era horrível. A velocidade me lembrou meu velho modem 56K, mas sem a mesma consistência na conexão.

Não preciso dizer que era impossível trabalhar com uma conexão assim e isso era um problema. Felizmente estou sempre preparado para esses obstáculos tecnológicos e você também pode estar. Se você se deparar com uma conexão Wi-Fi ruim Num hotel, experimente uma das soluções a seguir:

1. Peça à recepção para resetar o roteador. Se você sequer consegue se conectar, ou a conexão cai a toda hora, o problema pode estar no roteador. Ligue para a recepção e, educadamente, pergunte se eles podem resetar o roteador de seu andar ou quarto. 
Aguarde 5 a 10 minutos e tente conectar-se novamente.

2. Veja se é possível usar uma conexão cabeada. Muitos quartos de hotel tem uma porta Ethernet em uma escrivaninha, perto das tomadas, o que permite que você contorne os problemas com o Wi-Fi e se conecte diretamente à rede local. Se você não tem um cabo de rede na mala, ligue para a recepção e pergunte se podem lhe emprestar um. Se precisar compartilhar a conexão como um tablete ou telefone esperto, instale no PC um programa como o Connectify Hotspot, que vai transformá-lo num “roteador Wi-Fi virtual”. Uma alternativa é levar na mala um roteador compacto como o TL-WR702N, da TP-Link, e criar sua própria rede Wi-Fi exclusiva no quarto.

3. Vá ao Lobby. É possível que a rede Wi-Fi do hotel seja boa, mas sua conexão é ruim porque o quarto está longe demais do roteador ou repetidor. Experimente conectar-se numa sala de conferência, “business center” ou no lobby/recepção e veja se a situação melhora.

4. Arranje um hotspot portátil pré-pago. Esta é uma boa dica para quem viaja constantemente aos EUA. Esses aparelhinhos conseguem acessar as redes 4G das operadoras locais e compartilhar a conexão via Wi-Fi como seus aparelhos. Mas não os compre nas grandes operadoras (AT&T, T-Mobile, Verizon) pois elas geralmente vão tentar lhe amarrar a um plano mensal ou contrato de dois anos.

A solução é usar um hotspot pré-pago (conhecido nos EUA como “Pay as you go”) de empresas como a DataJack, TruConnect ou Virgin Mobile, que geralmente custam menos de US$ 100 e já incluem uma franquia de dados (que varia de operadora para operadora). 
Outra opção é o hotspot Photon da FreedomPop, que custa US$ 89 e inclui 500 MB de dados grátis. Mas antes de contratar o serviço, consulte no sítio a disponibilidade na região onde você pretende usá-lo.

5. Use o recurso de “Roteador Wi-Fi” ou “Hotspot pessoal” de seu smartphone. Se você está viajando no Brasil e dentro da área de cobertura de sua operadora, pode compartilhar a conexão 3G do telefone com os outros aparelhos. Pode não ser a opção mais rápida disponível, mas geralmente é suficiente para baixar e-mails e trocar uns documentos com colegas distantes. Num aparelho com Android 4.0 você encontra esse recurso em Configurações / Redes / Roteador Wi-Fi. Num iPhone ele fica em Ajustes / Geral

 / Rede Móvel / Hotspot pessoal. 

Em ambos os casos você poderá modificar o nome da rede Wi-Fi que será criada e até proteger o acesso a ela com uma senha (uma ótima idéia). Só tenha em mente que esse recurso esgotará a bateria do telefone MUITO rapidamente, o ideal é usá-lo com o aparelho plugado à tomada ou por curtos períodos se isso não for possível.

Mas atenção: nunca ative o tethering num telefone esperto se você estiver fora do país e não tiver um plano específico para dados internacionais com a operadora. Mesmo alguns poucos MB de dados em roaming internacional podem resultar em contas astronômicas e um ataque cardíaco no final do mês. Na verdade, antes de uma viagem internacional o ideal é desligar a conexão de dados em roaming para evitar surpresas: num Android 4.0 vá em Configurações / Uso de Dados, tecle Menu e desmarque a opção Roaming de Dados.

Se precisar ter o telefone esperto sempre online e um ocasional hotspot Wi-Fi não for o suficiente, o melhor a fazer é ir até a loja de uma operadora local e adquirir um SIM-Card com dados e minutos pré-pagos.

6. Encontre o restaurante, confeitaria ou cafeteria mais próximos. Quando tudo mais fracassar, a solução é procurar um outro ponto de acesso público. Confeitarias e cafeterias (como as lojas da rede Starbucks) são uma boa aposta. Um app localizador de hotspots (procure por Wi-Fi Finder na loja de aplicativos de seu aparelho) pode ajudar no processo.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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


CRISTO COBRE O ROSTO NA RJ!

O Cristo Redentor cobriu seu rosto com suas mãos! Fechou seus braços que abençoavam a RJ; acredite se quiser!

Nossos cérebros lembram teias de aranha. Pobres turistas e moradores! A conjuntura imposta por um Decreto do Sr. Prefeito na RJ desde o dia 20/5/2013, pegou a todos de surpresa. Será que o palácio sobrevive sem a praça? Poxa, poderia a Equipe do Sr. Gestor ter conscientizado o Povo (bobos da corte) para a nova realidade.

O que era no dia 20/5/2013, após às 12 badaladas transformou-se num emaranhado. Não fosse trágico, seria até engraçado. Imagine o turista na descrição abaixo:

- Bom-dia senhor; onde compro ingressos para o próximo trem? A bilheteria não era ali?

- Era; mas fechou hoje.

- Poxa, mas o hotel nem para avisar! E agora, como devo fazer? Estou com um grupo a espera das entradas!

- Sabe que não sabemos. Está a maior confusão!

Fato é que, por "n" razões, as regras do jogo foram modificadas sem que a população fosse preparada. Tremendo desrespeito! Agora os que quiserem ir de trem ou de automóvel ao Cristo terão que comprar ingressos pelo site: www.corcovado.com.br, com antecedência mínima de 1h30. Outra opção é pegar as vans, com ponto no Largo do Machado, que dão acesso ao monumento.

No momento quem quiser adquirir bilhetes presencialmente terá de fazê-lo na única unidade que presta esse serviço, na Rua da Candelária. Dizem, ainda, que em futuro perto as casas lotéricas também prestarão esse trabalho.

Sem dúvida uma boa gestão deveria ser uma engrenagem/organização. A impressão que temos é a de que as rodas quebraram e que cada Secretaria puxa o carro para o lado que acha ser o certo. Automóvel desgovernado descendo ladeiraaaaaaaaaaaa ...Socorro!

Panorama patético. Inexistem campanhas informativas de quaisquer naturezas para coisa alguma. Nem mesmo a hotelaria foi comunicada para os necessários repasses. Claro está, por mais esse mau exemplo, que os governantes não têm noção que erram, pelo que nem cogitam em restaurar o respeito a dignidade dos humanos brasileiros ou estrangeiros.

Os amigos podem estar imaginando que, por não residirem na RJ, o assunto não lhes interessa, né? Ledo engano! O gestor apenas tem outro endereço, perceberam!?

A paisagem da Cidade Maravilhosa é sombria. A âncora é a prática da ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Sinceramente o pior cego é o que não quer ver! Viram como temos que desvincular o verbete acessibilidade da pessoa com deficiência?

Fecho essa crônica com um pensamento do renomado psicanalista Augusto Cury:

"Todos  fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos".

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES



#12.PERSONA

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

Emmanuelle Alkmin: “Escolhi viver com e apesar da deficiência”

A Secretária de Deficiência e Mobilidade Reduzida em Campinas, a deficiente visual Emmanuelle Alkmin enfrentou inúmeros desafios ao longo de sua trajetória, que ela construiu baseando-se na fé e na família.
Emmanuelle Garrido Alkmin, Secretária de Direito das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida em Campinas, tem uma história de vida marcada pela superação de desafios. Deficiente visual, ela sempre contou com dois importantes elementos para vencer todos os obstáculos: a fé em Deus e o apoio inestimável da família.
Aos seis meses de idade, Emmanuelle foi diagnosticada com Retinoblastoma Bilateral, um tipo raro de câncer que se manifesta na primeira infância. Para sua mãe, a enfermeira Carmen Lúcia, o diagnóstico — que ela sabia implicar em deficiência visual — caiu como uma bomba. Carmen sabia das complicações que enfrentaria para cuidar de um filho em tais condições.
Porém, após o choque inicial, a enfermeira trocou o medo pela esperança e aceitou o desafio de lutar não apenas pelo bem-estar físico de sua filha, mas, principalmente, por sua independência. Essa decisão fez toda a diferença.
Emmanuelle cresceu sob a inspiração desafiadora de dona Carmen, que procurou lhe mostrar todas as possibilidades que ela poderia aproveitar se sua capacidade, determinação e força de vontade fossem maior do que a maioria.
O impulso materno foi fundamental para que a secretária conquistasse sua autonomia, fazendo uso da sua inteligência e empenho para galgar os patamares mais elevados da profissão.
Das dificuldades que quase a impediram de se graduar em Direito aos desafios de sua carreira na gestão pública, Emanuelle enfrentou tudo com fé e otimismo.
A secretária trabalhou na Prefeitura de Campinas de 2002 a 2005, ocupando o cargo de Secretária de Assuntos Jurídicos e Cidadania. Deficiente visual, de 2007 a 2008, assumiu a presidência da Pró-Visão, entidade para educação de crianças com este tipo de deficiência.
Emmanuelle é membro da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, e sempre destaca a importância da fé em sua vida durante as palestras e cursos que oferece para públicos de diferentes perfis e faixas etárias. Aliás, é uma das principais formas que ela encontrou de compartilhar com as pessoas as lições de entusiasmo e de perseverança.
O próximo desafio de Emmanuelle é a publicação de um livro que contará os episódios marcantes da sua vida e responderá a questões que muita gente faz ao testemunhar sutilezas da sua autonomia como, por exemplo, o fato de que ela se veste muito bem — e sozinha.

-Como foi que sua família descobriu que você perderia a visão?
Aos seis meses de idade, minha mãe estava me dando a papinha do jantar e viu um brilho estranho em meus olhos, parecido com um “olho de gato”. No dia seguinte, fomos a um oftalmologista o qual nos enviou a Curitiba onde estava ocorrendo um congresso de medicina internacional. Ali, a junta médica constatou o câncer tipo Retinoblastoma Bilateral.

-Qual foi o primeiro passo tomado diante da descoberta do câncer?
Quando tinha 6 meses e 20 dias de nascida passei por uma cirurgia em Curitiba, no Hospital de Olhos, um procedimento de alta complexidade e que durou cerca de seis horas. Minha mãe, Carmen Lúcia, por ser enfermeira, sabia que seria algo muito complicado e orou a Deus pedindo Sua intervenção.

-Como você e sua família lidaram com o desafio?
Eu me lembro que, após os 3 anos de idade, passei por rotineiros exames de sangue e radiografias de pulmão. No início foi muito difícil para minha mãe, porque uma semana antes do diagnóstico ela havia dito que não teria forças para ter um filho cego. 
Isso é compreensível porque as expectativas para uma criança cega há 33 anos eram muito pequenas. Quando, no entanto, ela se deparou com a situação, buscou enfrentá-la, adquirindo conhecimento e formas de trabalhar comigo, de apresentar o mundo visível. Minha mãe deixou de ser uma enfermeira para cuidar apenas de mim.

-Como foi sua infância?
Minha infância foi muito gostosa. Sempre tive muitos amigos com e sem deficiência. Brinquei bastante de esconde-esconde, e cabra-cega, a brincadeira que eu sempre começava! E também andei de bicicleta, nadei, joguei “Banco Imobiliário”, sempre convivendo muito naturalmente com outras crianças, que, não se importavam em me fazer de “café com leite” em brincadeiras nas quais não dava pra participar, como a queimada (risos).

-Você estudou em escolas especiais?
Eu comecei a estudar na escola regular, aos 2 anos e 8 meses. Paralelamente, fazia o acompanhamento na “escola especial/sala de recurso/estimulação precoce”, para aprender a desenvolver o tato, coordenação motora especial para leitura e a leitura pelo método Braille. Aos 6 anos já estava alfabetizada em Braille e continuava no ensino regular.

-Como foi atravessar a adolescência na condição de deficiente visual?
Na infância é muito tranquilo. As crianças são naturais. Na adolescência, as diferenças já começaram a pesar. Meninos não queriam nada comigo porque eu era cega. Essa foi minha primeira crise com a deficiência e a superei com o apoio da família, com a fé e leitura da Bíblia que me mostrou que Deus me conhecia quando eu ainda era uma célula na barriga da minha mãe. Ali, vi que Deus tinha um plano para minha vida, mesmo sendo cega e consegui forças para continuar. Foi um baque, mas percebi que a deficiência continuaria ali, nada tinha para fazer em relação a isso, então, escolhi viver com e apesar da deficiência.

-Quais foram os principais desafios que você enfrentou na juventude?
Eu creio que tenha sido de aceitação própria. Foi na juventude que tive as maiores crises comigo e, mesmo com Deus pelo fato de ter ficado cega. Eu, assim como todos os jovens, precisava encontrar meu lugar no mundo e aí precisei, de verdade, enfrentar a questão do quanto a limitação visual determinaria quem eu viria a ser. Então, às vezes tinha vergonha da bengala que tinha que usar para me locomover, às vezes achava que ninguém iria gostar de mim, que não namoraria nunca. Ás vezes achava que não teria uma profissão.

-Você se recorda de alguma situação marcante?
Um desafio interessante foi quando, apesar de ter sido chamada para uma peça no colégio, acabei sendo substituída por outra garota. Isso me levou a pensar que “se enxergasse estaria na peça”. Jamais soube o porquê saí, é claro que poderia ser porque não era uma boa atriz (risos), mas naquele momento fiquei muito mal por ter a certeza — por mim fabricada — de que havia sido substituída por ser diferente. Resumindo, creio que meu maior desafio na juventude tenha sido minha formação de identidade e saber separar as limitações da ausência de visão daquelas inerentes a todos nós, simples seres humanos.

-Como encarou o desafio de cursar uma faculdade?
Naquela época acreditei que não teria sucesso profissional, porque não tinha acesso aos mesmos materiais que meus colegas e veio uma imensa vontade de desistir, já que estava num curso que exigia principalmente leitura e, para mim, portanto, faltavam livros acessíveis — em Braille ou digitais. Nas duas fases, a confiança da minha família de que seria possível, de que eu seria alguém, de que a deficiência não determinaria o meu futuro, foi essencial para que eu pudesse superá-las. A família realmente precisa acreditar que o deficiente pode ultrapassar os limites, caso contrário, ele sucumbirá aos nãos do mundo. Minha família me ensinou, com atos e palavras, “A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não”. (Brincar de viver — Maria Betânia)

-Por que você escolheu cursar Direito?
Queria ser juíza para modificar o mundo ao meu redor! Já na época sabia que não poderia “mudar o mundo”, mas acreditava que poderia mudar algumas pequenas coisas ao meu redor. Após concluir a graduação em Direito, resolvi me aperfeiçoar. Hoje estou co
incluindo duas ao mesmo tempo — MBA em Comunicação e Responsabilidade Social e MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores na FGV.

-Como foi sua rotina na faculdade?
Foi muito parecida com a de meus colegas. Primeiro a sensação absoluta de estarmos perdidos e não conseguirmos dar conta de nada — agora estou me lembrando de um dia em que estávamos numa mesa enorme de estudos e a sensação geral era de que não mais sabíamos ler português (risos). O mais complexo foi a falta de material. Não existiam livros jurídicos em Braille e os recursos de informática para deficiente visual estavam em desenvolvimento. Então era muito difícil obter material para estudo.

-Como foi seu ingresso no mercado de trabalho?
Entrei na faculdade de Direito para ser juíza, mas como a vida real sempre nos surpreende, acabei ingressando no mercado de trabalho, por um revés financeiro, como Assessora da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania de Campinas. Após três meses,  comecei a exercer funções de Chefe de Gabinete.

-Você sofreu preconceitos?
Sim. Falando francamente, eu vim conhecer o que era preconceito real somente no mercado de trabalho. Antes não tinha experimentado o preconceito, aquele que por vezes imobiliza e exige de você uma força sobre-humana para prosseguir.

-O que é mais embaraçoso ou irritante para um deficiente visual?
Vou falar por mim, ok? Sinto muita falta de trocar olhares porque esses eliminam barreiras de relacionamentos; não gosto desse culto à imagem — tudo hoje tem um vídeo com um monte de imagens e sem nenhuma fala! Isso é horrível! Eu fico lá sentadinha e as pessoas rindo, gritando e eu só fico “ouvindo” música! (risos). E o pior de tudo é que uso essas técnicas em minhas palestras também! (risos).

-Qual é a natureza do cargo para o qual você foi nomeada em Campinas?
Essa nomeação ocorreu em virtude de meu histórico profissional anterior e de vivências que acumulei até aqui. A nossa missão é a de promover melhorias das condições de vida de pessoas com deficiência que possuam mobilidade reduzida fazendo com que os direitos já garantidos sejam colocados em prática. É um momento especial porque poderei juntar minha vivência profissional com a vivência pessoal.

-Você manifestou interesse em escrever um livro. Do que ele se trata?
Ah, é verdade! Eu gostaria de escrever um livro contando algumas de minhas histórias, mas com humor, para mostrar que sempre é possível ter um novo olhar sobre as nossas circunstâncias. Esse livro é destinado a todas as pessoas que querem rir um pouco  e ver que a vida pode ser melhor, plena, abundante, mesmo quando as circunstâncias dizem “não”. O livro falará sobre como Deus faz o impossível quando decidimos fazer o que nos é possível.

-Como é sua rotina como palestrante e para quais públicos você fala?
As palestras são destinadas ao público cristão em geral e ao corporativo e educacional. Posso dizer pelos depoimentos no final das palestras, que as pessoas saem efetivamente impactadas, melhorando o clima organizacional e facilitando a tomada de decisões.

-O que você teria a dizer a outros deficientes visuais que também buscam seu espaço na sociedade?
Não desista! Lute! Qualifique-se! Acredite em você! Transforme os nãos em degraus de uma escada que te leve a conseguir um emprego e, acima de tudo, lembre-se que obstáculos são feitos para serem contornados e não para serem retirados do seu caminho, porque vencendo-os você será uma pessoa extremamente feliz! Creia que Cristo conhece suas limitações, porque Ele mesmo se limitou por amor a você e, com essa certeza, continue!

*Fonte: Exibir Gospel / Jornal Gospel News



#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.
Caso deseje, o leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.

* Cirurgia refrativa: tecnologia aumenta chances de tirar óculos, diz oftalmologista 

Brasília, 21/3/2013 – A evolução tecnológica da oftalmologia está permitindo que mais pessoas enquadrem-se no perfil dos candidatos a se libertarem dos óculos de grau. O que define a aptidão de um candidato à cirurgia refrativa, na maior parte das vezes, é a bioelasticidade da córnea, explica o diretor do departamento de cirurgia refrativa do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Canrobert Oliveira. E este será o tema da palestra que o médico brasiliense irá ministrar nesta sábado (23), em Porto de Galinhas (PE), no XIX Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia.

Os avanços tecnológicos associados à perícia médica permitiram à oftalmologia solucionar muitos problemas oculares com maior comodidade aos pacientes. “Especialmente as dificuldades refrativas que caracterizam a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia, quando corrigidas por meio dos recursos atuais, conferem maior qualidade de vida a seus portadores”, observa Canrobert.

A inclusão deste tema no encontro de profissionais em Pernambuco é providencial, na avaliação do palestrante, porque levará à apresentação e à discussão a respeito das diferenças de bioelasticidade de córnea, cuja análise define a escolha da cirurgia refrativa e o método de correção que deverá ser usado para os casos.

Criação - Em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), Canrobert Oliveira está desenvolvendo um equipamento capaz de determinar o grau de flexibilidade da córnea e prever o resultado de uma cirurgia, chama-se Bioelastômetro. "A bioelasticidade pode determinar se o paciente está apto para sofrer uma cirurgia refrativa e se o procedimento terá resultado satisfatório ou não", sublinha.

Bioelasticidade - Reconhecido internacionalmente pelo desenvolvimento de uma técnica de tratamento dos astigmatismos elevados denominada c-proccedure, Canrobert comenta que “nem todas as pessoas que desejam se livrar dos óculos com uma cirurgia refrativa podem se beneficiar dessa alternativa. A bioelasticidade da córnea é um componente fundamental e a avaliação da sua capacidade é feita pelo oftalmologista no momento do diagnóstico e avaliação dos exames”.

A indicação de cirurgia sempre vai depender da competência da córnea do paciente para o procedimento, assinala. Contudo, a evolução da tecnologia à disposição do cirurgião já permite que córneas, anteriormente, não habilitadas, hoje possam usufruir do benefício da correção refrativa a laser, por exemplo. Canrobert destaca ainda o fato de as cirurgias estarem cada vez mais personalizadas e as vantagens que o laser de femtossegundo aplicado à oftalmologia trouxe aos portadores de erros refrativos.

O laser de femtossegundo no centro cirúrgico traz para a oftalmologia a aplicação de pulsos de luz ultrarrápidos, permite correções profundas, sem agressão à córnea que circunda a área operada e beneficia muitos candidatos que, devido às especificações de suas córneas, não eram aptos diante dos procedimentos existentes anteriormente.

Cenário da visão – O impacto da cegueira funcional é muito grande para a sociedade e maior ainda para o seu portador, reconhece Canrobert.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a deficiência visual é considerada um problema de saúde global grave. A entidade internacional destaca que considerando o conhecimento sobre saúde visual e a tecnologia existente na atualidade, 80% das deficiências visuais poderiam ser evitadas. As deficiências refrativas têm uma presença significativa nesses casos. Entre as causas de cegueira e deficiência visual elencadas pela OMS, no mundo, os erros de refração não corrigidos respondem por 18% ficando atrás apenas da catarata que detém 39% dessas causas.


*Natal e Reveillon: Fogos de artifício exigem respeito

Brasília, 20/12/2012 - Fogos de artifício exigem respeito. Para o ano novo começar bem, ser comemorado e cheio de alegria até o fim da festa, é preciso estar atento, porque acidentes com fogos de artifício acabam com qualquer brincadeira, assinala a oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura. 

"A falta de atenção com os fogos pode ter consequências danosas como queimaduras, cortes e lacerações, amputação de membros, perda de audição e lesões de córnea ou perda de visão", adverte a médica. 

Uma queimadura ocular com fogos de artifício deve ser tratada imediatamente com um especialista, porque afeta a córnea, a conjuntiva e, muitas vezes, o globo ocular com perda total do olho. 

De imediato - Diante de uma situação de queimadura por fogos de artifício, Dorotéia orienta o acidentado a tapar o olho com gaze seca e procurar um serviço de emergência oftalmológica imediatamente. "Automedicação, nunca", frisa a médica.

Alguns fatores conhecidos do profissional de oftalmologia, e não conhecidos do acidentado vão determinar o tratamento adequado. Entre esses, Dorotéia lista a profundidade da lesão, o quanto atingiu o globo ocular, quanto comprometeu a visão, além da análise sobre a presença de bactérias que atingiram a córnea com o acidente. "Dessa forma, o diagnóstico e o tratamento vão depender da investigação realizada pelo médico", reitera. 

Informe-se - A médica do HOB destaca a importância de seguir a orientação que o corpo de bombeiros normalmente disponibiliza, em todo o País, para que as brincadeiras com fogos de artifício sejam feitas adequadamente com a redução de riscos à saúde.

Mais informações

Assessoria de imprensa do HOB
Contato: Teresa Cristina Machado
Tel.: (61) 3225-1452 / 99839395



#14. REENCONTRO

POR ONDE  ANDA?! (COLUNA LIVRE):

Gostaria de informações (notícias/contatos) sobre José Roberto Texeira, do RJ que estudou no
I B C, nas décadas 60/70.

Informações para a redação do Contraponto(contraponto@exaluibc.org.br).

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



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* A MUSA DE MORFEU

Passeando pelo calçadão, detive-me por uma maravilhosa visão.
Linda, bela, esplendida, sim tão bela quanto o mar.
Tão linda quanto o céu. Esplendida de modo que não consigo descrevê-la no papel.
Estava ali, deitada, concedendo ao sol o prazer de banhar o seu corpo com seus raios iluminados, permitindo ao mar refrescá-la com suas ondas.
Ela estava deitada no espelho d'água, as ondas que vinham cobriam o seu corpo à altura de seus seios.
Todos que passavam olhavam, mas eu decidi me aproximar, não me contive, não me satisfiz em apenas ver.
Ela estava ali poucos passos de mim, imóvel, inerte a qualquer som que fosse produzido ao seu redor.
Me aproximei de modo que pudesse olhar seu corpo de frente e o seus olhos a me ver.
Que rosto belo, que lábios lindos, que visão maravilhosa.
Abaixei próximo e segurei em sua mão.
Que gelo, imaginei que fosse devido fato dela está quase submersa nas ondas do mar.
Então chamei, moça... moça... esperei e nenhuma reação ela esboçou.
Fitei meus olhos em seu tórax a fim de notar movimento de respiração, e para minha triste surpresa.
Ela não respirava, ela não respirava, ela não respirava...
Tentei então reanimá-la, tentei todas as técnicas que aprendi no curso de salva vidas, e nada. 
Fiquei atônito, ela estava dormindo nos seios de Morfeu.
 Não consegui evitar; uma lagrima rolou pelo meu rosto.
A tomei em meus braços. 
tão bela, tão linda, tão esplendida.
Estava morta...

Carlos Pureza


* UM BOM AMIGO? OU UM AMOR FALIDO?

Um bom amigo, está sempre ao nosso lado.
Um amor falido, vive na obscuridade.
Um bom amigo, sabe estender as mãos.
Um amor falido, só sabe atirar pedras.
Um bom amigo, dividi a tristeza.
Um amor falido, ri da nossa fraqueza.
Um bom amigo, dá e não pede de volta.
Um amor falido, é a causa da nossa revolta.
Um bom amigo, cria, desenha e colori.
Um amor falido, destrói.
Um bom amigo, não vê nossos defeitos.
Um amor falido, fere nosso peito.
Um bom amigo, renuncia e cala.
Um amor falido, alucina e mata.
Um bom amigo, é fé e esperança.
Um amor falido, arrasa só de vingança.
Um bom amigo, perdura, é eterno.
Um amor falido, não crê na espera.
Um bom amigo, aceita e respeita.
Um amor falido, magoa e rejeita.
Um bom amigo, perdoa e não condena.
Um amor falido, critica e ofende.
Um bom amigo, ama.
Um amor falido, odeia.

Se eu não posso ter: "Um amor/amigo"; fico com Um bom amigo
que é: "Você".

Autora: Neise Cavini Rio de Janeiro, 17 de abril de 1982.



#16. ETIQUETA

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

Etiqueta à mesa

Falar sobre etiqueta aqui nesta coluna está sendo um desafio para mim. Acho que já relatei este fato, afinal não é apenas escrever aqui critérios de comportamentos e seus objetivos, é relatar diante da realidade do publico alvo deste jornal.

Achei interessante falar sobre etiqueta a mesa, explicar cada utensilio usado em uma refeição formal. 

Ao sentar a mesa você pode encontrar à sua frente um sousplat, um prato de apoio para os outros pratos da refeição, um prato do primeiro serviço ou um espaço vazio. A direita do sousplat estarão as facas e a colher, se houver sopa na refeição, a esquerda estarão os garfos e para a sobremesa os talheres ficam acima do sousplat. O guardanapo pode estar sobre o sousplat, dentro do copo de água ou ao lado dos talheres no lado esquerdo. 

Esta é a primeira linha para uso em uma refeição. Vamos aprender para que serve tantos detalhes. Para facilitar, uma regra pode ser usada tanto para o lado direito quanto para o esquerdo, comece pelos talheres de fora para dentro ou dos mais distantes para os mais próximos do prato. É importante saber que os talheres vêm em pares, então quando tem uma colher na disposição da mesa, do lado esquerdo terá um espaço vago.

Para uma refeição pode ser apresentado 3 sequencias no cardápio, sopa ou salada, entrada e prato principal. Se tiver na arrumação o primeiro talher for uma colher é porque consta sopa no cardápio e ele é o primeiro prato a ser servido, o segundo conjunto de talheres é para ser usado na entrada e o ultimo conjunto no prato principal, a colher pode ser substituída por outro conjunto de talheres se houver salada no lugar da sopa. Cuidado com os talheres de cabo redondo eles podem te atrapalhar na identificação da posição do talher para sua alimentação, solicite ao garçom a troca para que possa alimentar com tranquilidade. 

A segunda fileira na disposição da mesa estão as taças, o prato de pão para o antepasto e a faca de manteiga. O prato de pão com a faca encontra-se no canto superior esquerdo ou ao lado dos talheres à esquerda. As taças estão no lado direito e são: de água que é o maior e está mais para o centro, exatamente acima da ponta da faca; de vinho tinto, logo a direita e em diagonal abaixo referente a taça de água e é um pouco menor; de vinho branco, segue o mesmo direcionamento de posição da taça de vinho tinto e é menor que as outras taças. A taça de espumante fica totalmente a direita da taça de água, logo atrás, entre as taças de vinho tinto e vinho branco. 

A identificação de posicionamento de lugar fica na linha central acima de todos os talheres, o menu pode ser encontrado um pouco a esquerda da placa de identificação, do lado esquerdo ou sobre os pratos.

Após identificar sua posição na mesa (em um jantar formal) e se acomodar, pegue o guardanapo e estenda-o no colo de uma perna a outra, se o mesmo for de papel deixe-o sobre a mesa. Jamais preso na roupa, tanto no decote quanto no colarinho. Ao final da refeição coloque-o no lado esquerdo de forma casual.

É importante observar o uso dos talheres. A colher é usada em sopa ou caldo, servindo da borda do prato mais afastada, desta forma o alimento virá com a temperatura mais baixa, lembrando que não se sobra alimentos para esfriar. Para se alimentar toca-se com os lábios a lateral da colher, sem colocá-la inteiramente na boca. Cuidado com barulhos durante a alimentação.

O talher menor é para a entrada, a faca é usada somente para corte e na mão direita. Quando não está sendo usada é colocada no canto superior direito do prato totalmente apoiado de forma diagonal, sem encostar o cabo na mesa. Nenhum talher durante sua utilização pode ficar apoiado na mesa. Para facilitar o uso do garfo durante a alimentação o deficiente visual pode utilizar da faca como apoio evitando o movimento com o garfo vazio. Para o prato principal são utilizados os talheres que estão próximos ao prato, normalmente são maiores. Segue o mesmo critério redigido acima para o uso. Alimentos macios são cortados somente com o garfo, não é necessário usar a faca para estes alimentos.

Dependendo do prato não é necessário usar a faca, mas ela estará presente na mesa para que não haja duvida dos conjuntos de talheres. Em um restaurante, dependendo do seu pedido o talher pode ser trocado, como é o caso para um prato com peixe. 

O talher de peixe, normalmente, tem 3 dentes e são mais grossos, já que não há necessidade de espetar para alimentar. A faca não contém corte e tem um formato diferenciado para ajudar na separação dos espinhos ou casca como é o caso do camarão. Para um deficiente visual é mais complicado o uso da faca para peixe, utilize da sua sensibilidade para sentir a presença de espinhos. Para comer peixe oriento pegar pequenos pedaços e ao levar a boca espalhe o peixe sobre a língua para sentir se há espinhos e não se machucar. 

Para saber sobre a distribuição dos alimentos no prato e seu posicionamento, use o talher ele te ajudará bastante. Então, para não se apertar use a faca, como disse antes, para facilitar sua alimentação. 

Os pratos não giram ou nem inclinam durante a refeição, é usado da forma como é colocado. Então, ao alimentar da sopa o restinho que está no fundo do prato, fica lá. O alimento não é misturado, basta recolher pequenas porções dos vários ingredientes. Também não há necessidade de “limpar” o prato, recolhe-se somente o que da para recolher. Mesmo que tenha escutado a vida inteira sua mãe falando que não pode deixar comida no prato, numa refeição formal isto pode acontecer. 

O assunto é longo e vasto, se continuar a explicar esta publicação vai deixar de ser coluna e passa a ser uma reportagem. Mês que vem continuo o assunto, espero ter motivado a sua curiosidade e esclarecido algumas duvidas.

Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
www.taniaaraujo.com.br
contato@taniaaraujo.com.br



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular (coluna livre)

* O Cego fora da lei

Minha arma é o celular', diz cego preso no AM suspeito de estelionato

Natural de Fonte Boa, o aposentado responde a processos em 9 estados.
Em depoimento, ele narrou golpes, entre eles um ao governador do Ceará.
O deficiente visual aposentado é suspeito de aplicar golpes de estelionato em nove estados do Brasil
O deficiente visual Augusto José Paes da Silva, de 56 anos, foi preso nesta terça-feira (21) em Manaus suspeito do crime de estelionato. De acordo com a polícia, o aposentado telefonava para vítimas se passando por autoridades locais. Ele é natural de Fonte Boa, interior do Amazonas,
e já foi preso em outros nove estados pelo mesmo motivo. Uma das tentativas de extorsão foi contra o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Thomaz Nogueira, que desconfiou e acionou a Secretaria de Inteligência.
Na tentativa de golpe contra Nogueira, Augusto da Silva contou que fingiu ser o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Ari Moutinho, pedindo dinheiro para ajudar um funcionário. "Mas ele desligou na minha cara, desconfiando, então não liguei mais", disse.

De acordo com o delegado da Secretaria Executiva de Inteligência (Seai), Mário Paulo, o suspeito tentou extorquir cerca de R$ 1000,00 do superintendente. "Fomos informados de que ele teria feito uma ligação para o superintendente da Suframa, doutor Thomaz Nogueira, de alguém se passando pelo presidente do Tribunal de Justiça exigindo uma quantia em dinheiro para ajudar uma pessoa
deficiente a fazer um transplante de córnea", explicou.
Segundo o delegado, Augusto da Silva foi detido no dia 25 do mês anterior, em Boa Vista, capital de Roraima, tentando aplicar o mesmo golpe, mas foi liberado por falta de provas.
Além do Amazonas e Roraima, o suspeito já responde a processos criminais pelo mesmo motivo em outros sete estados, dentre eles Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia.
Quando ele [o juiz] me pergunta se eu vou parar com isso, digo 'não vou parar não, senhor, porque cadeia não regenera ninguém'. Eu vivo disso e vou continuar fazendo isso"

Em depoimento, o suspeito narrou ainda outros golpes que teria aplicado em diferentes estados do país. Segundo ele, uma das vítimas teria sido o ex-governador do Ceará Luiz de Gonzaga Mota.
"Minha fonte de renda são essas 'presepadas' que eu apronto. Eu já liguei para o governador do Ceará e disse que era o Roberto Marinho.
Na época, eu saí até na revista Veja. Meu pecado só é esse. Cheguei em Fortaleza, levantei o telefone do Palácio do Governo, liguei dizendo que era o jornalista Roberto Marinho e pedi para falar com o governador Luiz Gonzaga Mota, e ele imediatamente atendeu. Disse que estava com um 'ceguinho' que foi participar de um concurso em Fortaleza, que foi assaltado, e que precisava de um
auxílio. Disse 'ele vai te procurar aí', e quando cheguei ele me deu R$ 3 mil e me mandou
para um hotel cinco estrelas, onde fiquei três dias. No quarto dia, a bola 'espocou' e fui preso", contou.
Augusto José declarou em depoimento que a justiça sempre o concede direito de responder em liberdade "por ser sincero". "Toda vez que eu chego na frente do juiz, não minto pra ele. Quando ele me pergunta se eu vou parar com isso, digo 'não vou parar não, senhor, porque cadeia não regenera
ninguém'. Eu vivo disso e vou continuar fazendo isso. O juiz me dá liberdade e eu viajo para outro estado. Eu tenho passe livre e não pago passagem nem de ônibus e nem de barco, viajo de graça. Se eu for solto, vou fazer de novo", destacou.
O suspeito disse ainda, em depoimento, que a atividade é algo que vem "do cérebro". "Doutor, quero que você destaque isso: eu não uso caneta. Não falsifico assinaturas de ninguém. Meu 171 é de conversa e de cérebro. Eu uso uma arma que é um telefone celular, um telefone público. Minha arma é essa, o telefone", ressaltou.
Augusto da Silva foi encaminhado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoal pelo crime de estelionato. "Agora nós vamos concluir o inquérito e mandar para a justiça", disse o delegado.

Fonte: Publicado no:   G1 AM

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: DIEGO MARTINS  CORREA   ( diego8759@yahoo.com.br)

Desta vez, vou falar do mundial de jovens atletas que tem descobertos inúmeros atletas de grande valia para o Brasil. Fiquem com a matéria abaixo!

1- Mundial de Jovens da IBSA é palco para o surgimento de novos talentos

Disputa do Mundial de Jovens da IBSA 2011, nos Estados Unidos. Victória Silva, Wilians Silva, Rayfran Pontes e Arthur Silva não decepcionaram e conquistaram bons resultados na competição. Desta vez o quarteto retorna ao local onde mostraram potencial para as disputas do Parapan-Americano e US Open, que acontecem de 9 a 17 de julho. Naquele ano a bagagem brasileira voltou mais pesada com as quatro medalhas conquistadas: uma de ouro (Wilians Silva), duas de prata
(Arthur Silva e Rayfran Pontes) e uma de bronze (Victória Silva). Dono do melhor resultado do Brasil na ocasião, Wilians evoluiu muito desde então, e segundo o peso pesado, a conquista de uma nova medalha de ouro em Colorado Springs será uma recompensa fruto de muita união e trabalho em equipe. - A seleção trabalha com o mesmo objetivo, é um grupo muito unido. Estou bem, vindo de bons resultados, como o ouro na Alemanha (German Open). Vou para buscar a medalha de
ouro – disse Wilians. O evento para os jovens é visto com bons olhos pelo coordenador do judô brasileiro. De acordo com Jaime Bragança, a competição pode servir como uma ponte para os atletas que se destacarem chegar à seleção adulta. - O Mundial é um incentivo para os jovens, além de servir como um trampolim para a seleção principal. Os atletas podem sentir o clima dos treinos da seleção e com isso vamos avaliando quais têm condições de chegar à equipe adulta – afirmou Jaime. Mais uma safra de novos talentos está confirmada para participar do Mundial de Jovens. A aposta para este ano será em seis atletas: Abner Nascimento Oliveira (RN), Kennedy Gustavo Nogueira (SP), Luiza Guterres Oliano (RS), Mike Bispo Ribeiro (RJ), Nathan Freitas Reliquias (MS) e Thiego Marques Silva (PA).



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

Funciona mesmo, é muito bom!
Aqui esta um recurso legal que s¢ a internet poderia nos dar.
Disponível para as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, número do prédio e bairro), ainda nos fornece o trajeto em detalhes (nome das ruas que o motorista deve pegar, e até se  é para virar … direita ou … esquerda, quando precisa sair de uma rua e pegar outra).
Muito legal, mesmo! (serve, inclusive, para quem quer ir em carro pr¢prio e não conhece o local de destino).
Além de dar o valor da "corrida do Táxi" ainda fornece o itiner rio! 
Facílimo de usar!
Basta preencher os endereços de Origem e Destino, com os respectivos Bairros.
Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/


2. CLINICA POPULAR (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

Olá amigos vamos ajudar a divulgar esse serviço que é totalmente gratuíto.
Sempre há pessoas que conhecemos  e que podem se valer desses serviços.
Você pode não precisar, mas pode conhecer alguem que necessite

CLÍNICA POPULAR - (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)
- A clínica noticiada é obra dos ex-alunos do colégio Santo Inácio, dos jesuítas. De formação católica e  humanística, esses profissionais dedicam (cada um) um tempo na semana para saírem de seus consultórios particulares e atenderem aos mais carentes. O valor cobrado nos exames destina-se às despesas com aluguel, empregados e materiais. Até o aparelho de ressonância foi comprado pelos médicos em rateio.
E  EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAÚDE - - Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender a população de baixa renda. A Kodak, GE, e empresas da área de saúde patrocinaram este lindo projeto! É a realização de um sonho do radiologista Romeu Cortes Domingues, diretor médico de duas clínicas de radiologia, que buscou parceiros para a iniciativa. Para se ter uma idéia, os exames, que custam, na rede privada, cerca de R$ 850,00 são oferecidos por R$ 120,00 .
Repassem para todos que necessitam de ressonância magnética, ultra-som e mamografia e não podem pagar.
Rua São Clemente, 216 - Botafogo RJ - Imagem Solidária
Tel: (21) 2535-6000
Confiram o site deles: www.imagemsolidaria.com.br
DIVULGUEM !
ISSO É MUITO IMPORTANTE!
A VIDA DE ALGUÉM PODE ESTAR DEPENDENDO DISTO !

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*  From: Jardel Moraes
  To: contraponto@exaluibc.org.br

oi pessoal escrevo para solicitar os periodicos de vocês pois sou deficiente visual e tenho muito interesse de saber a respeito aguardo breve um abraço jardel#

***

Salve Jardel,

Doravante vc fará parte do nosso cadastro.

Vc pode pegar os números do Contraponto(jornal digital da associação dos Ex-alunos do IBC) em:
www.exaluibc.org.br/contraponto.htm

Abraços

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.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

