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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Contraponto Versus Incerteza

A incerteza é inerente à humanidade, tanto assim que podemos afirmar, parafraseando outros ditos, que a história do homem é a história de sua incerteza. Esta incerteza/incompletude está na base de sistemas filosóficos importantes como os de Freud e Marx.
Esta incerteza/incompletude traduz-se em nossa religiosidade, quando buscamos fora e acima de nós as certezas e a solução de nossos muitos problemas. Mas a divindade "precisa" de intermediários humanos, por isso tão incertos quanto qualquer um de nós.
Nossa busca de "salvadores" faz com que sempre surjam aqueles que se colocam na posição de liquidar nossos  males e trazer-nos a felicidade terrena mas eterna. Quanto maior a dimensão dessas "lideranças" maior o desastre. A primeira guerra mundial forja Mussolini e Hitler.
O Brasil também teve seus enganos, felizmente em bem menor dimensão que o caso europeu: Vargas e Collor. Ainda que um tanto na periferia, o primeiro também é fruto da guerra mundial; o segundo pelo vazio deixado pelo regime militar.
Estes equívocos não são suficientes para que aprendamos a lição, até mesmo porque nossa incerteza não foi eliminada. Estamos sempre em busca de outros "salvadores". 
Isto faz com que políticos apresentem-se ou tenham de apresentar-se como capazes de resolver os problemas que se mostram na ordem do dia, quer sejam candidatos à vereança ou à presidência da república. E nossas esperanças depositam-se em parlamentares, executivos e até mesmo em pessoas ligadas ao poder judiciário.
Nossa incerteza/incompletude não precisa ser signo de passividade; pode ser de criatividade. É necessário que compreendamos que ela não vai nos deixar, mas que depende de todos nós e não deste ou daquele indivíduo a melhoria de nossa condição de pessoas.

É o nosso "CONTRAPONTO".



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva


Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC - Junho/2014

A Associação dos ex-alunos cobrou da Direção geral do IBC que treine seus funcionários para que esses impeçam que veículos fiquem mal estacionados na área interna do Instituto e que coloquem proteções na calçada em frente ao Instituto para proibir ali o estacionamento de automóveis, evitando desta forma acidentes envolvendo principalmente pessoas cegas.

A Associação dos ex-alunos do IBC e o Conselho para o Bem-estar dos cegos, através do professor Hercen, estiveram presentes no velório do ex-diretor geral do IBC, Antônio dos Santos, oferecendo uma coroa de flores em homenagem ao ilustre professor.

No dia 3/6, demos uma entrevista para o programa Todas as Vozes, do comunicador Marco Aurélio, da Rádio MEC, falando sobre a Associação do Ex-Alunos do IBC.

No dia 7/6 estivemos presentes na Festa Junina do Colégio São Rafael, em BH, Minas Gerais.

No dia 10/6, demos uma entrevista para o programa Todas as Vozes, do comunicador Marco Aurélio, da Rádio MEC, falando sobre o futebol de 5, jogado por pessoas cegas.

No dia 11/6 , realizamos uma entrevista para o DV e a Mídia, com o comunicador da Rádio Tupi, Francisco Barbosa.

Iniciamos uma campanha com o objetivo de conseguirmos colaboradores voluntários para a Associação.
Disponibilizamos para pessoas ligadas a Associação cortesias para os Jogos da Copa Mundo realizados no Maracanã.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Dou prosseguimento à série de fascículos do material coletado pelo companheiro Professor aposentado do IBC de Inglês, Paulo Felicíssimo Ferreira, gerado do período do Diretor do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, Cláudio Luiz da Costa.

Notas preliminares do colunista

1. Respeita-se aqui os termos e a grafia da época;

2. Foram observados alguns erros de paginação e pequenos dados truncados, pelo que peço desculpas.

9ª parte

p. 129

Aprovado  o  programa  para  as  solenidades  dos  exames  públicos    e distribuição dos prêmios, dignou-se Sua Majestade  o  Imperador  ordenar que estes  atos,  aos  quais  honraria  com  sua  augusta  presença,  se efetuassem no dia 10 de dezembro.

Neste dia, havendo  luzido  concurso  de  homens  e  senhoras,  foi  Sua Majestade  o  Imperador  recebido  com  as  formalidades  prescritas  no programa.

Depois de lido o relatório do que ocorrera no decurso do ano *

* Discurso de agradecimento com que o diretor terminou o seu relatório

"Senhor. Sempre que Vossa Majestade Imperial se digna, como hoje, honrar e jubilar por sua augusta presença a este instituto, acoroçoando com tão assinalada distinção os seus educandos, que têm a consciência de  que  o seu maior galardão está no interesse que  Vossa  Majestade  Imperial  se compraz de tomar por eles, sinto-me compenetrado pela parte,  ainda  que diminuta, que me cabe em tanta honra, e do fundo  da  minha  alma,  faço votos ao céu para que destes alunos ou dos que lhes sucederem, que  eram reputados, no nosso país, criaturas inúteis,  até  que  Vossa  Majestade
Imperial lhes abriu o ingresso à vida  intelectual,  saiam  homens  que, pelas ciências, pelas artes ou pela indústria, façam honra à sua pátria, e concorram para
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assinalar, com a notabilidade de seus nomes, o feliz  reinado  de  Vossa Majestade Imperial.

"A poderosa proteção que  Vossa  Majestade  Imperial,  em  sua  paternal solicitude, confere a este estabelecimento, sendo mais um título da  sua glória, e também mais um incentivo de gratidão, de respeito  e  de  amor que lhe consagram os brasileiros." *

os alunos fizeram os seus exames, sendo  a  primeira  vez  que  passaram pelos da língua francesa e geografia.
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Como provas na execução da  música  vocal  e  instrumental  cantaram  um Padre-Nosso, composto por Maersch, acompanhado ao órgão  harmônico  pelo aluno José Pinto Cerqueira que manifestava  em  público,  pela  primeira vez, suas habilitações na execução deste instrumento; e cantaram o salmo "Domine Salve fac Imperatorem nostrum Petrum Secundum", nova  composição do professor Schulze.

Depois dos exames e provas, feita a lista dos que mereciam  os  prêmios, foi Sua Majestade Imperial servido de conceder e distribuir os de melhor comportamento, Anna Rodrigues de Faria e Luiz Antonio Gondim Leitão;  os de estudo no 4º ano, 1º prêmio a José Pinto de Cerqueira,  2º  prêmio  a Luiz Antonio Gondim Leitão; os de estudo de 3º ano a Leopoldina Maria da Conceição e a Firmino Rodrigues de Oliveira; o de estudos do  2º  ano  a Possidonio de Mattos; o de estudos do 1º ano a Alexandrina Roza de Jesus e a Julio Clavelor;
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Prêmio em provas de música, a José Pinto  de  Cerqueira.  Estes  prêmios consistiam em medalhas de prata cunhadas com as legendas competentes.

Feita a distribuição dos prêmios, o aluno Cerqueira recitou o  canto  do "Piaga", poesia de Gonçalves Dias, cujo acompanhamento ao piano,  tocado por Luiz Antonio Gondim Leitão, foi a primeira composição deste aluno.

Seguiu-se este mesmo aluno recitar uma canção dedicada a Sua Majestade o Imperador, seguindo um motivo extraído do álbum dos salões,  sobre  cujo motivo, terminado o recitativo da canção, *

* 1ª - Monarca excelso, / Do Brasil glória! / Astro do seclo! / Honra da história! /

2ª - Ouve benigno / Nossa canção, / Humilde filha / Da gratidão.

3ª - Em outro tempo / Não a exprimira / Porque sem  vista  /  Triste  se vira!

4ª - Outrora aos cegos, / Em abandono, / Lhes era a vida / Pesado sono!

5ª - E condenados, / Desde o nascer, / Às trevas dalma / E as não saber,

6ª - De ser felizes / Hoje exultamos! / Com  os  olhos  dalma  /  Vamos, gozamos.

7ª - Aqui fruímos / A caridade / Com que remiste / Nossa orfandade.

8ª - Neste recinto, / Bom soberano, / O prazer sentes / de ser humano.

9ª - Este instituto / Aplaude agora / Tua presença / Consoladora.


Monarca Excelso...

O aluno José Pinto Cerqueira,
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que o acompanhara ao piano, tocou diversas variações de sua  composição, as primeiras a que  abalançou-se  para  patentear  os  seus  estudos  de contraponto.

Este primeiro ensaio foi bem acolhido pelo auditório.

Terminadas as variações, Anna Rodrigues de Faria, em nome  de  todos  os seus condiscípulos, agradeceu a  Sua  Majestade  Imperial  o  ter  vindo honrar, com a sua augusta presença, os exames por que eles  acabaram  de passar e os prêmios que lhes havia conferido e distribuído *

* "Senhor. Sempre que os  desvalidos  e  mal  aquinhoados  da  sorte  se dirigem a Vossa Majestade, é para lhe renderem ações de graças.

"Nós por nossa parte, mais  infelizes  que  os  outros,  lastimando  não podermos ver o semblante do nosso protetor, para o trazermos gravado  em nossos corações, aproveitamos qualquer ocasião para o só prazer que  nos é dado de beijarmos a sua sagrada mão, pelos benefícios que constantemente nos faz.

"Agora mesmo Vossa Majestade Imperial nos honra com a  sua  presença,  e acaba de distribuir as medalhas,  com  que  se  dignou  premiar  àqueles dentre nós que se distinguiram pela sua aplicação e comportamento.

"Digne-se, pois, Vossa Majestade aceitar os votos da nossa mais profunda gratidão, assim como  Deus  aceitará  as  nossas  preces  pela  saúde  e prosperidade do nosso augusto protetor." *
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Levantando-se o soberano, foi ver a exposição dos artefatos dos  alunos, e, como no antecedente, visitou a oficina tipográfica, já  sofrivelmente montada, onde observou os  progressos  dos  trabalhos  de  composição  e impressão feitos pelos alunos, e se retirou às 3 h da tarde.

No dia 24, recebeu o Instituto  o  primeiro  benefício  que  lhe  fez  o salutar Poder Moderador, pela  comutação  de  uma  pena  na  quantia  de 100$000, em virtude do decreto do mesmo Poder de 6 deste mês.

Depois desta vez até agora tem o Instituto, por muitas  vezes,  merecido de Sua Majestade o Imperador, no exercício deste poder,  outros  pingues benefícios, que somaremos no  fim  de  todos  os  seguintes  anos,  para registrarmos a quanto têm montado  estes  benefícios,  que  vão  fazendo
avultar o fundo reservado para começo do patrimônio da instituição.

Das 4 propostas que tivemos a honra de fazer subir à consideração de Sua Majestade Imperial, só a segunda, a que versava sobre  a  criação  desse patrimônio,  constituindo  objeto  de  bastante  ponderação,  devia  ser alterada conforme as sábias observações de Sua Majestade. Só a 28 do mês
de que estamos tratando é que nos foi possível tirá-la a  limpo  com  as correções necessárias, e com as  outras  3  oficialmente  as  remetemos, neste dia, ao Governo Imperial, por intermédio do  Comissário  do  mesmo governo, do qual nos cumpria fazê-las conhecidas.

É necessário que voltemos ao mesmo assunto
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seguimento desta história  para  manifestarmos  o  que  resultou  destas propostas *

* Apêndice à segunda página da folha 75

No ofício  que  acompanhava  as  4  propostas,  de  novo  solicitamos  o estabelecimento da tabela fixa.

O Marquês de Olinda, que tanto se interessara a prol  do  instituto  dos cegos, propondo e obtendo a consignação para  a  compra  da  propriedade ocupada pelo mesmo instituto, e  realizando-a;  que  sempre  atendeu  às conveniências  da  instituição,  autorizando  o  emprego    dos    meios
necessários ao seu progresso, depois que, em maio, se abriram as câmaras legislativas, não lhe foi possível  empregar-se  em  negócios  de  pouca monta, a par de outros de grande vulto; e infelizmente para o Instituto, deixou  o  ministério  em  fins  deste  mês,  sendo  substituído    pelo
Conselheiro Sérgio Teixeira de Macedo (veja a página 76). *


((página desgarrada))

A 23 deste mês de setembro, tendo ??? pedido a  competente  autorização, entregamos a aluna Maria Luísa de Jesus à sua mãe, por não convir manter no Instituto uma menina que se verificava mentecapta.

Havia sido matriculada em agosto do ano ??? e  desde  então  até  a  sua despedida do Instituto empregara inutilmente as mesmas diligências ??? o desenvolvimento da sua inteligência.

Acontece  a  este  estabelecimento  ???  na  apreciação  do  estado  das faculdades intelectuais dos  matriculados,  porque  a  maior  parte  das crianças que recebemos, tendo vivido abandonadas, até de  seus  próprios pais, apresentam-se, em rápido exame, a que se proceda para a sua admissão, em  tal  estado  de  acabrunhamento  moral  que  se  não  pode distinguir o idiotismo radical e incurável do  aparente,  que  bastantes vezes, oculta embrião de mais bela e fértil inteligência.

p. 135

Ano de 1859


Se no decurso deste ano poucos fatos temos a relatar, alguns  deles  são de grande significação e importância.

Aos presidentes das províncias, aos quais oficiamos renovando  o  pedido de que os mandassem distribuir cooperando para que fossem espalhados,  e para que tivessem a  possível  publicidade,  fazendo-os  transcrever  ou extratar nos principais periódicos das respectivas províncias.

A 20 de janeiro começamos a efetuar a remessa destes segundos folhetos.

Ignoramos se os presidentes se ocuparam mais desta que da próxima vez na divulgação da de tais notícias; Parece que quase todos puseram de  parte semelhante comissão, porquanto só na Bahia, Maranhão  e  Espírito  Santo foram impressas transcrições ou extratos destes folhetos.

Os interesses pessoais, tomando a máscara daqueles que  se  consagram  à causa pública, se alistam em partidos que se afrontam  e  guerreiam  nas províncias, com desabrida intolerância; por  isto  não  admira  que  uma causa  simplesmente  caridosa  no  meio  dessas  lutas  de  preocupações
exacerbadas, não pudesse ter entrada nas  páginas  da  maior  parte  dos periódicos provinciais, arena de tais combates.

A 10 de fevereiro recebemos ordem para apresentar novo relatório sobre o estado do estabelecimento e o orçamento das despesas para 1859 a 1860.

A  27  de  fevereiro  escrevemos  ao  nosso  correspondente  de    Paris encomendando, pela terceira vez, esferas terrestres
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de maior diâmetro e mais sólida construção das  que  aí  se  fabricavam, instando para que de novo fossem procuradas na Bélgica, na Prússia ou na Áustria, e apreçando a remessa de tipos com os  sinais  de  abreviaturas aritméticas e algébricas, e das pranchas com figuras para  o  ensino  da
geometria plana.

Só muitos meses depois, tivemos o desengano de que se não achava maiores esferas, e de que não havia nem os tipos, nem as pranchas que pedíramos.

O prelo novo, que também tínhamos encomendado, chegou em  princípios  de março (veio um de Capiomont pelo módico preço de 400 Francos), antes dos tipos de letras, lingotes, componedores, e mais utensílios tipográficos, que juntamente havíamos mandado vir.

Acompanhado do ofício de 6 de março, remetemos ao Ministério do  Império o relatório que nos ordenara lhe apresentássemos.

Neste relatório tivemos a  oportunidade  de  levar  ao  conhecimento  do ministro existirem os professores e mais empregados do Instituto, que na categoria de empregados públicos, eram como tais registrados nos  livros do Tesouro, do qual deveriam receber diretamente  os  seus   vencimentos, sem outros títulos que os avisos de suas nomeações, precisando  de  suas cartas ou  direitos  que  lhes  servissem  de  diplomas,  como  as  leis determinavam; e que devendo uma classe destes  empregados  receber  seus vencimentos pelas inscrições  do  Tesouro,  outra  classe,  como  a  dos professores e mestres contratados, cujos contratos foram  feitos  com  a cláusula de que eles
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ou o Governo os pudesse rescindir  quando  lhes  conviesse,  e  como  os empregados assalariados, cujo pessoal é sujeito a  frequentes  mudanças, não podia haver uma só folha, na qual fossem contemplados  conjuntamente as duas classes, o que ocasionaria confusão nas contas e  assentamentos, quer  no  Instituto,  quer  no  Tesouro,   sendo,    por    conseguinte, indispensável que houvesse duas folhas; a primeira  para  os  empregados registrados no Tesouro, e a segunda para os contratados e assalariados.

As 4 propostas que em dezembro do ano passado tínhamos  feito  subir  ao conhecimento do Ministro do Império  por  intermédio  do  Comissário  do Governo, e a absoluta necessidade em que se achava o prédio do Instituto de obras de aumentos  e  reparos,  foram  assuntos  novos  lembrados  no relatório.

Acompanhando o ofício de 26 do mesmo mês de março, enviamos ao  ministro o orçamento que organizamos para 1859-60.

Justificamos  neste  orçamento,  com  razões  evidentes  e    amplamente desenvolvidas, a indispensabilidade de se pedir aumento da consignação.

Um dos objetos  com  que  mais  nos  ocupamos  nesta  justificação  foi, tratando das despesas com o pessoal, demonstrar, como o havíamos feito a 8 de abril e em fins de  dezembro  do  ano  antecedente,  explanando  as razões em que se fundaram os  empregados  deste  Instituto,  para  pedir aumento em seus exíguos vencimentos, antecipando quanto era defectiva  a tabela
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provisória estabelecida pelo decreto de 23 de setembro de 1854, por  não designar  empregados  criados  na  lei  fundamental e indicados no regulamento, cujos empregados estavam funcionando,    tornando  a transcrever de novo esta tabela, e de novo também o projeto da  fixa, o que já por duas vezes tínhamos apresentado à consideração do  ministério antecedente.

Muitas de nossas observações e propostas  contidas  no  relatório  e  no orçamento mereceram ser  ponderadas,  aceitas,  e  atendidas  pelo  novo ministro do Império, mandadas executar  ou  promovidas  por  ele,  pouco tempo depois.

Assim, pois, requereu à Assembleia Legislativa e  obteve  o  aumento  da consignação na lei do orçamento, e tratou da organização da tabela fixa, dois importantes objetos;  ordenou  que  aprendessem  ofícios  mecânicos alguns meninos cegos, e oficiou aos presidentes das províncias para  que propusessem às assembleias provinciais a decretação de subvenções  pelos meninos  cegos  pobres  que  das  mesmas  províncias  viessem  para o Instituto.

A adoção desta proposta, digamo-lo desde já,  nenhum  resultado  prático teve; nas províncias  ainda  menos  se  tratou  deste  assunto,  que  da divulgação dos nossos folhetos noticiando o estado da nova instituição.

As duas outras propostas, sobre  a  criação  da  cadeira  de  geometria, álgebra e noções gerais de ciências naturais,  e  sobre  a  fundação  do patrimônio para o Instituto, que então apresentáramos com  a  designação de caixa de beneficência, ficaram adiadas como convinha;
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a  primeira  destas  propostas  porque,  não  obstante prescrever o regulamento a criação da cadeira para o 5º ano, acharem-se os alunos  já no decurso dele, e ser de nossa obrigação propô-la no tempo  competente, nenhum inconveniente havia em diferir a sua criação para mais  tarde.  A segunda, constituindo objeto de  maior  alcance,  carecia  de  ser  mais meditada antes que fosse definitivamente admitida.

Mas também ficou adiada (como tem estado  até  agora)  a  de  se  mandar proceder as construções reclamadas para o prédio do Instituto a  bem  da sua conservação, e de poder prestar para o uso a que foi destinado, como se havia reconhecido, mesmo antes da sua compra.

Tal adiamento nesta ocasião, nós o havíamos previsto; foi bem  contrário aos progressos da instituição e aos interesses da Fazenda.

Havia-se-nos asseverado que o plano para as construções  de  aumentos  e reparos, bem como o orçamento minucioso das despesas  com  essas  obras, que tínhamos entregue, pessoalmente,  e  em  sua  casa,  ao  antecedente ministro  do  Império,  no  dia  14  de  novembro    próximo    passado,
(satisfazendo a exigência do  mesmo  ministro)  não  existiam  ainda  na Secretaria:  por  este  motivo,  forçoso  nos  era,  reiterando   nossas reclamações sobre a necessidade de tais construções,  no  relatório  que apresentávamos ao novo ministro, enviando-lhe uma cópia  desse  plano  e
outra daquele especial orçamento, levando-as  ao  seu  conhecimento  por intermédio da Secretaria. A cópia do orçamento
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continha mais minuciosas explicações do que o  antecedente,  e  o  plano para as obras foi acompanhado de um desenho da frente do edifício,  como ficaria depois das construções.

O plano e orçamento foram mandados à inspetoria das obras públicas, para que desse o seu  parecer  a  tal  respeito:  sabemos  que  a  inspetoria informou aprovando, sem discrepâncias  o  mesmo  plano  e  orçamento,  e todavia, então, e nunca mais se pediu à  Assembleia  o  crédito  preciso
para estas construções.

Até agora (findo o ano de 1863 em que estamos escrevendo  esta  crônica) decorreram 5 anos, e durante este tempo sucessivamente temos manifestado em todos os nossos relatórios, quanto sofre o estabelecimento pela falta das acomodações e dos mais benefícios de que o prédio tanto carece.

Os diferentes ministros que se hão  sucedido  reconhecem  tão  palpáveis  precisões, e  as  têm  feito  notar  em  seus  relatórios  à  Assembleia Legislativa, mas todos se esquivaram de propor a concessão da necessária consignação para estas obras, com o receio de aumentarem o  déficit  que
nestes 5 anos tem gradativamente aumentado.

É verdade que, tomando as más circunstâncias financeiras como  razão  de força maior, justificam haverem-se abstido de fazer esta  proposta;  mas também é verdade que as obras que se construiriam em 1859  (cujos  fatos estou descrevendo) com a quantia de 23:890$350, unida  à  de  10:000$000 que sobraram da compra da propriedade, não farão presentemente nem com o duplo por se acharem os preços dos materiais e custo  da  mão-de-obra  e quando apareçam
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ruínas que forcem a desocupar o prédio, os reparos para  que  se  o  não perca de  todo,  importarão  no  equivalente  de  uma  completa  e  nova edificação.

Todavia algumas pequenas obras no exterior ou no interior do prédio para diversos usos, os retelhamentos, obras pouco  dispendiosas,  que  sempre nos foram concedidas.

Mas a da ??? do edifício, cujas paredes, em tempos chuvosos, se  embebem dágua como uma esponja, o que torna a  habitação  nimiamente  insalubre, sendo fácil de remediar-se tão grave inconveniente pela abertura de  uma vala entre o morro de rocha de que emana a água e a parede posterior  do edifício, tendo sido esta obra orçada em  2  contos  de  réis,  não  foi permitida.

A 11 de abril do ano que  estamos  registrando,  oficiamos  ao  ministro pedindo autorização para se construir um telheiro assoalhado de tijolos, e,  dentro  dele,  uma  fornalha  com  caldeira  para  aquecer-se   água necessária ao tráfego das lavagens de roupa e aos banhos.

Reiteramos nesta ocasião o pedido para a construção da vala em que acima falamos, indicando de novo a quantia em que  fora  orçada  esta  obra  e lembrando que existiam  os  10  contos  de  réis,  sobra  da  compra  da propriedade, de cuja quantia podia sair a necessária para esta segunda e
mais urgente construção. Foi concedida a do  telheiro  e  fornalha,  mas recusou-se a da vala.

Como o custo desta obra estava adicionado ao orçamento dos das  maiores, é provável que o ministro desatendesse ao nosso  pedido  nessa  ocasião, por estar esperando tomar
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uma resolução definitiva sobre a totalidade das obras  em  que  esta  se achava incluída.

A 25, escreveu-nos a viúva D. Eugenia Sigaud, oferecendo ao Instituto o busto, em mármore, de seu marido, o Dr. José Francisco Xavier Sigaud.

O  decreto  2410,  estabelecendo  a  tabela  fixa  dos  vencimentos  aos empregados do Instituto foi assinado a 27.

Aguardávamos esta ocasião para referir o que ocorreu  a  respeito  desta tabela, que fora solicitada a 8 de  abril do ano passado, expondo o motivo pelo qual, ainda por mais de um ano,  permaneceram  os  empregados percebendo as diminutas gratificações da tabela provisória,  porque  são fatos registrados nos livros do Instituto.

O Comissário do Governo ao qual nos cumpria  apresentar  as  reclamações dos empregados, para que o mesmo Governo se  dignasse  atender  a  elas, conhecendo a justiça que  lhes  assistia,  e  desejando  favorecer  esta pretensão, asseverou-nos que, tratando deste particular, com pesar  seu,
não pôde obter mais que 2 contos de  réis  para  se  distribuírem  pelos empregados, na organização da nova tabela. A cota de tal quantia era tão diminuta que, na verdade, quase que ficariam reduzidos os  empregados  à mesma escassez e por tempo indeterminado, enquanto da  Assembleia  Geral
Legislativa se não se alcançasse um melhoramento proporcional aos seus trabalhos, equiparado aos de outros empregados na instrução,  de  iguais categorias.
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Entendemos, porém, que nos devíamos conformar, e resignar a aceitar esse mesmo minguado aumento.

Mas quando, poucos dias depois, se nos mostrou o decreto  redigido  para subir ao conhecimento e assinatura de S. M. Imperial, foi-nos necessário pedir com instância, em nosso ofício de  23  de  abril  ao  ministro  do Império, para que houvesse de reconsiderar as disposições da tabela  que
se propunha, na qual, além de não haver o aumento dos 2 contos  de  réis prometidos, mas apenas o de 1:540$000, o que constituía o benefício ainda de menores proporções, passaram desapercebidos  enganos  nos cômputos dos ordenados e gratificações, de modo que alguns empregados ficavam com vencimentos inferiores às gratificações que lhes concedia  a tabela provisória, de cuja função estavam de posse, e  não  podiam  dela ficar privados por uma tabela que se ia decretar em seu benefício e  não prejuízo.

Fizemos bem palpável demonstração do que expúnhamos, e, com os 2  contos de réis prometidos, apresentamos uma tabela em  que  foram  marcadas  as pequenas  proporções  de  aumento  sem  que  nenhum  empregado   ficasse prejudicado. Para os nossos privativos  vencimentos  deixamos  subsistir tão somente as gratificações da tabela provisória.  Nem  de  outro  modo poderíamos fazer evidente que o  nosso  peculiar  interesse,  por  cousa alguma, entrava nesta reclamação.

Fomos atendidos: o ministro retirou o projeto do
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decreto; mas faltou-lhe a oportunidade  de  ultimar  este  negócio,  que assim adiado por um ano, foi por nós lembrado no orçamento que  enviamos ao novo ministro, como fica referido.

No projeto da tabela fixa que novamente iniciamos, pedíamos  vencimentos mais vantajosos, posto que ainda  longe  de  serem  pautados  pelos  dos empregados de outros colégios de instrução pública.

Aguardávamos o resultado desta nova diligência, contando com o zelo e interesse que nos manifestava o novo ministro em bem do Instituto.

Deu disto prova alcançando a decretação da tabela  fixa  no  dia  27  de abril, fato de que só tivemos notícia alguns dias depois.

No dia 28, oficiamos ao ministro dando-lhe parte da oferta que fizera ao Instituto a viúva do Dr. Sigaud, enviando a carta que ela nos escrevera, interessando-nos em que fosse aceito o busto,  indicando  o  lugar  onde podia ser colocado,  e  pedindo-lhe,  no  caso  de  conceder  que  fosse
recebido, a permissão de inaugurá-lo com uma solenidade apenas escolar e sem pompa.

Em aviso de 2 de maio, foi concedido aceitar-se o busto, ser colocado em local apropriado, autorizando-nos a fazer a inauguração sem formalidades públicas, somente pelos empregados do Instituto.

Deixemos esta ocorrência, para mencionar outras na ordem de suas datas.

No relatório sobre o estado da instituição, que tivemos a honra  de  ler na augusta presença de S. M. Imperial, por ocasião dos exames públicos e distribuição dos prêmios,
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Em dezembro do ano passado, referíamos que, por convite nosso, tinha  se prestado o exímio oculista Dr. Canon de Villard a visitar  o  Instituto, para julgar se algum dos alunos podia ser curável; e que, conforme com o diagnóstico feito por nós de  suas  diferentes  enfermidades  de  olhos, exarado  nas  respectivas  matrículas,  somente  encontrou  1  (o  aluno Agostinho José Martins), cuja cegueira ocasionada por  espessos  albugos que lhe cobriam  as  córneas  transparentes,  deixando  apenas  pequenos espaços desembaraçados junto aos limbos daquelas membranas, era possível restituir-lhe alguma vista por meio da pupila artificial,  oferecendo-se
desde logo para fazer gratuitamente esta operação em ambos os  olhos.  A estação era bastante quente, e convinha esperar pela boa temperatura  de abril ou maio seguinte.

No dia 3 deste último mês, guiamos o aluno à casa do  operador  para  de novo examiná-lo e marcar o dia em que lhe pudesse fazer as operações.

Manifestou-nos ser-lhe penoso operar e tratar do enfermo no Instituto, e que, mesmo para dirigir o curativo com maior vigilância, convinha que  o aluno fosse para sua casa, mostrando-nos a excelente acomodação que  lhe daria, e prevenindo-nos que nem pelas operações e tratamento,  nem  pelo alojamento e manutenção do aluno por 15 ou 30 dias, em que poderia durar o seu curativo, aceitaria remuneração pecuniária alguma.

Oficiamos ao ministro no seguinte dia, participando-lhe o  que  acabamos de referir, e pedindo-lhe faculdade
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para deixar o aluno na casa do caridoso médico.

Sendo-nos  concedida, poucos dias depois acompanhamos o aluno, e assistimos às operações por que passava.

Visitamos o operado todos os  dias  durante  os  18  que  durou  o  mais carinhoso tratamento, saindo, no fim deles, o aluno com a vista, se  não perfeita, bastante clara para poder guiar-se e conhecer  os  objetos;  e ficou gozando a ventura de sair das trevas em que vivia.

Autorizado pelo ministro, agradecemos em nome do Governo ao Dr. Canon de Villard o grande benefício que fizera ao aluno do Instituto, e  mandamos publicar este agradecimento.

Também um outro dever de  reconhecimento  nos  cumpria  ir  pessoalmente manifestar ao Ministro do Império, por nós em  nome  dos  empregados  do Instituto pela decretação da nova tabela que ele promovera. Ainda  então não a tínhamos visto.

Teve a bondade de nos mostrar o decreto respectivo  que  apenas  pudemos ler perfunctoriamente, reparando no  ordenado  e  gratificações  que  se concedera ao diretor, e que no nosso projeto havíamos deixado em branco, sem designar quantitativo; mas, pelo que toca aos outros   empregados, observamos quanto tinham  sido  coartados  os  que  para  eles  havíamos proposto.

Todavia as vantagens eram mais satisfatórias que as do  projeto  do  ano antecedente.
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Desejávamos ler o decreto com maior atenção, mas  sentimo-nos  acanhados de pedir ao ministro que no-lo mostrasse outra vez.

Por este motivo fomos no dia  seguinte  à  Secretaria  e  então  pudemos conhecer as alterações efetuadas  em  nossa  proposta  2  empregados  da segunda classe foram contemplados com maiores vencimentos,  e  todos  os professores com menores do que havíamos pedido. A professora  de  língua francesa, repetidora e inspetora dos alunos, emprego de muito  trabalho, pelos quais, conforme a tabela provisória, percebia 1:180$000,  na  nova tabela teve por aumento a bagatela de 20$000 por ano.

Mas o professor Dr. Pedro José de Almeida,  efetivo  em  duas  cadeiras, ficou só com aumento pelo exercício de uma; pelo  da  outra  apenas  lhe coube gratificação da tabela provisória:  este  fato  o  estabeleceu  em considerável desigualdade de vantagens com os outros professores.

Na  confecção  de  trabalhos  desta  natureza,  passam  muitas vezes desapercebidamente estas desigualdades; e como o decreto devia  ir  como foi, à Câmara dos Deputados, não tendo sido ainda publicado,  entendemos ser dever nosso fazer patente ao  ministro  tal  desigualdade,  que  nos
parece menos equitável  para  com  um  professor  dos  mais  assíduos  e dedicados, que vem todos os dias cumprir as  obrigações  dos  seus  dois diferentes magistérios, prolongando-os  além  das  horas  marcadas  pelo regulamento, para  que  melhor  aproveitem  os  alunos.  Neste  sentido,
escrevemos uma carta ao ministro a 20 de maio.
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Esta nossa diligência foi infrutífera: o reparo, ainda que fosse julgado justo, era de pouca monta para que induzisse o ministro a propor a S. M. Imperial essa alteração do decreto. Conhecíamos isso; mas  nenhum  outro meio tínhamos de fazer constar então e para o futuro, que, julgamos  ser
abrangido  na  esfera  das  nossas  obrigações  de   diretor    de    um estabelecimento de instrução, o pugnar em benefício  daqueles  que  para ela trabalham, quando tenham justiça e merecimentos.

Em virtude do aviso circular de 5 do mesmo mês de  maio,  ordenando  aos chefes das diversas repartições subordinadas ao Ministério  do  Império, que nenhum dos funcionários delas  tomasse  posse  do  seu  emprego  sem extrair os títulos de sua nomeação; nem entrasse em folha sem extrair  a portaria que lhe concedesse a licença; informando  quais  os  empregados que se achavam em tais circunstâncias, e enviando à Secretaria de Estado uma relação de todos os empregados com a declaração  de  seus  empregos, datas de suas  nomeações  e  das  licenças  que  tiveram,  oficiamos  ao ministro no mesmo dia 20 em que lhe escrevemos sobre  a  tabela,  e  lhe remetemos uma relação bem circunstanciada em que lhe manifestamos  todas as alterações ocorridas no pessoal dos empregados, desde a  fundação  do Instituto até aquela data,  quais  seus  nomes,  empregos,  vencimentos, datas  de  suas  respectivas  nomeações,  quais  os  títulos  que  delas possuíam,  a  irregularidade  destes  títulos,  os    seus    primitivos vencimentos, e as alterações que neles tinham havido  por  determinações dos transactos ministros.
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Não temos inserido no corpo desta história muitas destas  alterações  no pessoal dos empregados, porque os registros isolados de tais  alterações nos obrigariam a frequentes interrupções no seguimento desta história.

Reservamos inscrever estas mudanças, bem como as do pessoal  dos  alunos em 2 quadros, que inseriremos no fim da nossa história, até  porque,  de tal modo, com  maior  facilidade  se  poderá  conhecer  e  avaliar  tais alterações, o que bastante convém acharem-se consignadas.

Autorizados para fazer admitir alguns alunos do  Instituto  em  oficinas onde pudessem aprender ofícios mecânicos compatíveis com a cegueira,  no dia 30 foi o aluno Scipião Meroli para uma oficina de encadernação, cuja aprendizagem lhe foi proporcionada gratuitamente por  Nicolau  Henriques Soares, que, além disso, doou todos  os  utensílios  necessários,  e  se encarregou de velar sobre a administração do ensino e bom tratamento  do aluno; foi um serviço mais que este cidadão  prestimoso  e  dedicado  ao Instituto  realizou  além  dos  que  pessoalmente  fizera  a  prol    do
estabelecimento da oficina tipográfica a privativa dos cegos.

A 19 de junho teve lugar a inauguração do busto do  Dr.  José  Francisco Xavier Sigaud, cuja solenidade, feita às expensas de todos os empregados do Instituto, nada teve de oficial e pública, em observância do que  nos fora determinado no aviso de 2 de maio.*

* Procedendo as participações ao Ministro do Império e ao comissário  do Governo, os convites às  famílias  e  pessoas  da  amizade  do  falecido primeiro diretor, e preparada a sala da entrada
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do Instituto onde devia ficar colocado  o  busto,  começou  a  festa  da inauguração do dia 19 de junho de 1859.

A sala estava decentemente armada apresentando  de  um  lado,  altamente colocado sobre dossel de veludo verde com  franjas  douro,  e  fundo  de veludo escarlate, o retrato de Sua Majestade o Imperador, corpo inteiro, e sentado. Abaixo, em iguais distâncias entre si, os  retratos  em  meio
corpo, do Conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz e dos marqueses  de Abrantes e de Olinda, em um quadrado forrado de damasco encarnado.

No fundo da sala o retrato do falecido José Álvares de Azevedo, em fundo de veludo verde num  círculo  de  flores  encarnadas  e  brancas,  tendo suspensa na moldura, uma coroa de saudades roxas.

Abaixo deste retrato se achava o busto, dentro de um gradil semicircular com balaústres de madeira, coberto com duas cortinas de  damasco  verde, que abriam no centro.

Tendo concorrido o Marquês de Abrantes; como amigo de Sigaud e  primeiro empregado do Instituto, competiu-lhe o lugar de distinção e a direção da solenidade.

Muitos cavalheiros e senhoras de suas famílias concorreram, como  fossem os conselheiros Luiz Pedreira do Coutto Ferraz e  José  Maria  Velho  da Silva, o Dr. Cônego Joaquim Caetano  Fernandes  Pinheiro,  o  Comendador Antonio José Alves Souto, seu irmão, os Drs Maximiliano Antonio de Lemos e Antonio Angelo Pedroso, o negociante Alphonse Milliet, o professor  de
música Francisco Manoel da Silva, José Albano Cordeiro,  Raphael  Coelho Machado, e muitos outros cavalheiros de que não pudemos tomar nota.

Com a devida vênia do Marquês de Abrantes, principiou a  festa  por  uma harmonia
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executada ao piano pelo aluno José Pinto Cerqueira, e logo  que  findou, correram as cortinas aparecendo o busto, que foi saudado com um viva que demos à memória daquele que representava, e que foi correspondido  pelos assistentes.

Seguiu-se abrir-se o gradil pra dar  entrada  no  recinto  do  busto  às alunas,  levando  todas  elas  em  salvas  de  prata,  flores  naturais, grinaldas de outras artificiais, e a mais provecta uma coroa  de  louros com botões de ouro: colocaram simetricamente as grinaldas no pedestal do busto, em cuja cabeça foi posta a  coroa  de  louros,  sendo  as  flores naturais espalhadas no chão do recinto.

Fechado o gradil, o aluno Antonio Lisboa Fagundes da Silva, de 9 anos de idade e seis meses de estudo leu  com  perfeição  a  seguinte  alocução, redigida pelo Cônego Dr. Fernandes Pinheiro:

"Vinde busto venerando, imagem  do  beneficente  Sigaud,  habitar  neste asilo da noite, alumiado pela lâmpada da inteligência!

"Das mãos de um piedoso monarca recebestes o nosso  nascente  instituto, e, qual desvelado jardineiro, fizestes prosperar a  delicada  planta  na estufa do mais
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extremoso amor.

"Ecoa ainda aos nossos ouvidos o grado som das vossas  meigas  palavras: gravaram-se em nossos corações vossos paternais conselhos; e  firmemente cremos que da estância dos justos, ainda sobre nós vela a  vossa  grande alma.

"Sereis para nós, ilustre hóspede, o que para os antigos eram os  deuses Penates; manancial fecundo de  inspirações,  sustentáculo  da  fraqueza, íris da esperança.

"Quando um mau pensamento perpassar  por  nossa  alma,  afugentá-lo-á  a única lembrança que, menos afável para nós olhareis.

"Junto a vós melhor compreenderemos as nossas lições; e as grinaldas com que vos ornamos serão outros  tantos  testemunhos  dos  nossos  triunfos escolares.

"Bem haja a mão caridosa que  nos  restituiu  o  amigo  da  infância,  o patriarca dos cegos: ache ele  lugar  entre  nós  ao  lado  desse  nobre Azevedo, nosso apóstolo e seu precursor."

Terminada a alocução, continuaram as  ofertas  de  festões  e  ramos  de flores, que os empregados e  alunos,  dois  a  dois,  iam  colocar,  com simetria e regularidade,
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em torno do gradil.

A primeira destas ofertas foi a de D. Adele Maria  Luísa  Sigaud,  cega, filha do finado primeiro diretor, e professora de música da  classe  das alunas do Instituto. O seu ramo, composto de  grande  número  de  cravos brancos, saudades roxas, amores-perfeitos  e  violetas  naturais,  sendo
guiada pelo sucessor de seu pai, foi por ela levado ao centro da  margem superior do gradil.

Tendo por companheiro em nossa oferta o Dr. Cônego  Fernandes  Pinheiro, ex-vice-diretor e ex-professor de religião do Instituto, depusemos  dois grandes ramos de rosas encarnadas artificiais aos lados do primeiro.

Os professores e mestres, assim foram levando as suas palmas de variadas cores, com que ornaram toda a margem superior do gradil.

Seguiram  os  alunos  com  palmas  e  grinaldas,  guarnecendo  todos  os balaústres, e ultimamente os empregados assalariados, com ramos naturais de mirto, cedro, ciprestes e folhas aromáticas, acabaram de  enfeitar  o gradil em sua margem inferior, apresentando-se o alvo busto no centro de
um suntuoso quadro florido de mais linda perspectiva.

Notas finais do colunista

1. Em nome de meus contemporâneos, ex-alunos do IBC, presto nesse espaço, minha homenagem ao Professor Antônio dos Santos, por sua profícua atuação enquanto servidor de nossa instituição, durante os anos 60/70. Nela, o Professor Antônio que recentemente nos deixou, ocupou diferentes cargos, chegando até Diretor geral, sempre mantendo uma atitude cordial na relação com os alunos e colegas servidores. Durante o tempo em que esteve entre nós, viveu movido por uma preocupação maior: os destinos de nossa instituição como fomentadora do ensino de qualidade a ser oferecido aos nossos alunos, crianças e adolescentes cegos. Seu depoimento sonoro pode ser encontrado em nosso acervo do Projeto Memória para pesquisa.

2. Como é de conhecimento de muitos, em julho de 2013, após concurso realizado em fevereiro desse mesmo ano, entraram inicialmente 32 professores, dentre 100 previstos.
Desse mesmo concurso, foram encaminhados para chamada os restantes para exames médicos a partir de dezembro, porém o órgão que faria os exames se recusou a continuar no processo, por motivos que não ficaram Muito claros até hoje.
Após esse contratempo, o processo dos exames foi retomado em fevereiro deste ano. Exames feitos, nada mais aconteceu até o presente momento. Somado a tudo isso, foi promovido um outro concurso complementar para outros cargos, cujo edital saiu em abril deste ano, com provas realizadas no dia 18 de maio, devidamente autorizado pelo MEC. No caso do concurso anterior corre-se o risco da posse desses docentes e demais servidores não ser homologada no devido
tempo, já que o prazo limite exigido pelo processo eleitoral expira no dia 5 de julho. Pergunta: Se o concurso foi devidamente autorizado pelo MEC, qual a razão da efetivação dos servidores  aprovados? É incompreensível a explicação dada pelos ministérios do Planejamento e da Educação de que não há disponibilidade de recursos no orçamento para concluir essa homologação.
Em face dessa situação indefinida, os concursados aprovados e em vias de
serem chamados, tomaram a iniciativa de organizar um abaixo assinado dirigido aos órgãos competentes do governo, no sentido de agilizar essa medida, que tanto favorecerá os candidatos já angustiados por tanta espera, como a própria instituição que se planeja para adotar uma política abrangente de expansão de seus serviços educacionais em favor de seus alunos, do jardim, à reabilitação.

Anotem a forma de efetuar o abaixo assinado com o respectivo endereço:

http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR72478

Aguardo colaborações para esta coluna pelo e-mail: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Locutora da Fifa para deficientes visuais troca gritos por informações

"Enquanto os narradores normais gritam aquele gol longo, há muita informação em campo. É isso que eu tento contar."
Mauana Simas é uma das 16 locutoras voluntárias escaladas pela Fifa para narrar as partidas da Copa do Mundo para deficientes visuais. O serviço está disponível nos jogos disputados em quatro cidades-sedes (Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo) e visa atender a torcedores com deficiência parcial ou total de visão que forem aos estádios do Mundial.
Para acessá-lo, basta um rádio normal ou um smartphone, já que as transmissões estão disponíveis em canais abertos de FM. O estilo de locução é bem diferente dos rádios comerciais, sem tantas propagandas ou preocupação com comentários e análises táticas e técnicas.
"No começo da partida, por exemplo, temos a preocupação de passar a atmosfera da partida, falar como os torcedores estão vestidos e se há espaços vazios no estádio. O principal é o que está acontecendo em campo", disse Mauana.

O treinamento dos profissionais de locução para deficientes visuais durou três meses. A prioridade foi dada a voluntários estudantes de jornalismo.
O equipamento adquirido pela Fifa instalado em cada estádio será doado após o Mundial para entidades brasileiras que desejem dar sequência ao projeto no país.
Confira as rádios que transmitem o serviço de audiodescrição:
Belo Horizonte: 103,3 FM 
Brasília: 98,3 FM 
Rio de Janeiro: 88,9 FM 
São Paulo: 88,7 FM

Fonte: Folha de S.Paulo

***

* Perfil de Alex Garcia

Surdocega
"Inclusão para mim é romper com a pressuposição e com a vergonha, estas poderosas ferramentas de controle social, e assim obter e manter a continuidade, o movimento. Obter e manter o desejo da verdade e felicidade alicerçadas na justiça do homem livre. Inclusão é negar o estático. Negar o interesse que fabrica carimbos. A Intolerância que desenha fronteiras. Negar a subtrair a liberdade e autonomia do homem". Alex Garcia - Pessoa Surdocega
O Gaúcho Alex Garcia é uma das Pessoas Surdocegas e Pessoa com Doença Rara mais conhecida do Mundo. É coordenador do Núcleo Regional Rio Grande do Sul do Instituto Baresi. Especialista em Educação Especial pela UFSM/RS foi o primeiro Surdocego brasileiro que cursou uma Universidade. Fundador presidente da Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes - Agapasm. Alex Garcia foi a única pessoa Surdocega do mundo a participar da Reunião de Alto Nível sobre Deficiência e Desenvolvimento "O caminho a seguir: Agenda de Desenvolvimento Inclusivo em Deficiência para 2015 e além" realizada no ano de 2013 na sede da ONU em Nova York. É pioneiro no Brasil ao desenvolver a primeira pesquisa em campo para localização de Surdocegos que abrangeu o Estado do RS e teve como principais apoiadores a Federação Sueca de Surdocegos e a Federação Mundial de Surdo cegos. É considerado o "Pai" da Surdocegueira no Estado do RS. Desde 2004 de forma voluntária, pela primeira vez no Brasil estruturou trabalho de atendimento domiciliar com as famílias de Surdocegos para informações e orientações educacionais, encaminhamentos médicos e sociais. E acima de tudo, preparação de profissionais para atuação com Surdocegos em seus locais de origem, adaptando locais e programas especiais em escolas de ensino regular ou especial. Escritor. É a 1ª Pessoa Surdocega a escrever um livro sobre Educação na América Latina. Sua obra "Surdocegueira: empírica e científica" foi editada em 2008. Em 2010 editou a obra infantil "A Grande Revolução". Jamais abdicando de sua soberania, é Registrado na Biblioteca Nacional como editor pessoa física - Prefixo Editorial 908690. Em 2009 vence o Prêmio Sentidos, concurso nacional, sendo sua história de superação eleita a maior do ano no Brasil. É Rotariano Honorário - Rotary Club de São Luiz Gonzaga-RS. Foi a 1ª Pessoa Surdocega a ser aluno da Mobility International USA em 27 anos de história desta organização. Foi a 1ª Pessoa Surdocega, no Brasil e América Latina, a ministrar curso de formação de professores com total soberania, este aconteceu em Cuiabá / MT. Também foi a 1ª Pessoa Surdocega, no Brasil e América Latina, a ministrar curso de formação de professores com total soberania onde teve como alunos duas pessoas com deficiência (uma jovem educadora cega e um jovem educador surdo) este curso aconteceu em Niterói / RJ. É colunista da Revista REAÇÃO e do Portal Planeta Educação. Também Consultor da Rede Educativa Mundial - REDEM e do Instituto Inclusão Brasil.
Fonte: Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes

***

* Protagonismo da pessoa com deficiência visual em busca da audiodescrição

Nos últimos meses me dediquei exclusivamente aos cursos de formação de professores, tendo atuado, simultaneamente, em três municípios no interior de São Paulo: Caraguatatuba, Tremembé e Cruzeiro. Apesar de ministrar cursos de Braille para professores desde 2006, esses três, em especial, tiveram algo de diferente e de muito inovador. Foi a primeira vez que, em uma formação presencial, adotei a disciplina de audiodescrição (AD), dedicando um dos nossos encontros para apresentar esse recurso aos cursistas videntes. Pretendo registrar aqui o motivo pelo qual passei a investir muito na divulgação da AD entre os profissionais da educação e o público em geral.
Estar em um município no interior do Estado de São Paulo é um privilégio e, ao mesmo tempo, um isolamento cultural no que diz respeito a acessibilidade. Na medida em que as pessoas com deficiência visual começam a ter acesso à informação, em especial a existência da audiodescrição e sua crescente adoção em eventos culturais nos grandes centros urbanos, passam a cobrar acessibilidade. Entusiasmados com essa nova realidade e ansiosos pela chegada dessa novidade por aqui, esse público se sente vitorioso e aguarda, como um troféu, que tal recurso ganhe mais popularidade.
Acontece que a cobrança por si só não garante a divulgação e o protagonismo da pessoa com deficiência frente a uma acessibilidade desconhecida por muitos, porém necessária para todos. Essas pessoas precisam assumir a responsabilidade de cobrar o direito e também devem ter o dever de participação como atores desses espetáculos.
Certa vez, quando foi promovida uma peça de teatro com audiodescrição, a primeira na cidade de Guaratinguetá, acontecida em junho de 2012, muitas eram as expectativas e bastante eram os entusiasmados inscritos para esse evento. A divulgação aconteceu com muito primor, em veículos locais e regionais de comunicação, nas mídias impressas e faladas, de boca em boca e através da distribuição de panfletos em Braille. A cobrança desse público não passou de mera especulação, porque no dia do evento poucos foram os que realmente apareceram por lá. Depois disso nada mais aconteceu, nem mesmo um retorno por parte de quem assistiu, nenhuma cobrança e nenhum outro evento promovido.
Percebo que a audiodescrição é um recurso essencial para pessoas cegas e com baixa visão e que pra ganhar popularidade, até mesmo entre esse público, é preciso investir na divulgação. Antes disso, é indispensável que esse público, mesmo que minoritário, dê o feedback para que os profissionais da audiodescrição consigam compreender a abrangência e aprimorar a qualidade desse trabalho, que se encontra em franca expansão. Isso significa que não basta cobrar se não houver a participação efetiva das próprias pessoas com deficiência envolvidas e que muito se beneficiariam com a presença em massa desse recurso.
Partindo dessa premissa, passei a introduzir o conceito de audiodescrição dentro dos cursos de Braille que ministro a fim de que esses professores levem a audiodescrição para dentro de suas aulas, para as exposições escolares, para os eventos e, principalmente, interajam com o governo local para que promovam espetáculos acessíveis. De posse desse conhecimento, cabe a eles, pesquisar, estudar e expandir o conhecimento e a prática da audiodescrição quando apresentarem em suas aulas conteúdos e conceitos no formato de imagem. De repente um livro didático passa a ganhar maior significado para o aluno cego, um mapa torna-se mais compreensível, uma obra de arte, uma fotografia, um filme, entre outros. A audiodescrição está presente em todos os lugares, por todos os cantos e, dentro do ambiente escolar ela se fará visível pela voz desses professores e se multiplicará pelo ecoar de vozes em direção da pessoa cega e com baixa visão em busca de uma maior e de uma melhor acessibilidade.
Relato o quão significativa foi nossa penúltima aula em Caraguatatuba, cuja audiodescrição esteve presente durante a exposição dos conceitos e na exibição de obras que continham essa narrativa, como filmes, peças publicitárias, trecho de documentários, reportagens, teatro, esculturas e fotografias. A cada nova descoberta, as expressões de espanto e de gratidão tomavam conta do ambiente. O desconhecido universo da audiodescrição contagiou todos naquela aula. Compreenderam algumas diretrizes, prestaram a atenção em cada detalhe e começaram a perceber que nem tudo pode ser explicado e compreendido apenas por imagens. Até arriscaram algumas pequenas audiodescrições ao vivo e algumas construções improvisadas de roteiros. Embora pertençamos ao mundo visuocêntrico, muito do nosso repertório imagético depende, também, de outras sensações e é na junção de todas essas formas de perceber as imagens que eles puderam compreender a importância da tradução visual por meio de palavras.

Luciane Molina - pessoa com deficiência visual que atua com formação de professores na área da deficiência visual. Consultoria em inclusão escolar e acessibilidade.

Fonte: Blog da Audiodescrição

***

Entrevista - Diego Haase fala sobre a Mostra Terceiro Olho que aconteceu na semana passada

A Mostra Terceiro Olho surge da ideia de oferecer às pessoas uma maneira variada de experimentar o cinema, fazendo apelo a outros sentidos, para, assim, construir o seu próprio filme.
Diego Haase é roteirista e diretor. Argentino, radicado no Estado da Bahia há dez anos. Estudou cinema em Londres, onde também trabalhou na produtora independente Native Voice Films com a qual realizou os seus primeiros curtas. No Brasil, foi sócio-diretor durante cinco anos da produtora baiana Vogal Imagem junto a qual dirigiu e roteirizou dezenas de filmes, focando sempre nas possibilidades de co-produção internacional. 
O seu primeiro longa-metragem Otras Pampas (roteiro e direção 2010) foi uma co-produção Brasil/Argentina. Em 2010, em parceria com Rodrigo Araújo, realizou alguns trabalhos assinando a direção de videoclipes premiados. Foi dessa parceria que nasceu a produtora Malta Cinema & Som, que é a realizadora da Mostra Terceiro Olho.
Na entrevista, Diego destaca a importância de explorar as diversas possibilidades que a produção cinematográfica oferece. Destaca também que entre os objetivos da Mostra está difundir a linguagem da audiodescrição e provocar a discussão sobre a acessibilidade à cultura. Segundo ele, a expectativa é que a Mostra seja um primeiro passo de uma caminhada mais longa, que permita que o evento se torne parte do calendário da programação cultural do Estado. Confira a entrevista completa!

Como surgiu a ideia de realizar uma mostra de cinema inclusiva?

Primeiro pelo interesse que a audiodescrição me despertou enquanto linguagem inclusiva. Ela permite que tanto pessoas com deficiência visual quanto videntes possam acessá-la sem intermediações, o que a torna uma linguagem duplamente inclusiva. Pessoas com deficiência visual acessam o cinema e o público em geral acessa uma experiência cinematográfica diferente, onde a imaginação ocupa o lugar das imagens já fabricadas. A Mostra surge também pelo fato de que temos uma carência muito grande no nosso Estado de uma cultura com acessibilidade, o direito à cultura para pessoas com deficiência é uma questão importante para a integração cultural. A ideia, portanto, era criar uma mostra onde as pessoas pudessem experimentar o filme de uma maneira variada, fazendo apelo a outros sentidos e a partir daí cada um construa o seu próprio filme, que é afinal o que fazemos todos, incluindo aí os videntes. 

Por que Terceiro Olho? O que este nome sugere?

Quando ouvi pela primeira vez um material audiovisual com audiodescrição, estava escrevendo meu primeiro roteiro de longa-metragem, aí descobri que a audiodescrição é muito mais do que uma linguagem de acessibilidade, é uma arte similar a de escrever roteiros, tem o mesmo fim: com palavras criar imagens que narrem histórias. Estimular a imaginação e promover a memória como uma experiência coletiva entre pessoas com deficiências visuais e o público em geral, me fez sentir que entre o cinema e a audiodescrição existe realmente uma ligação inclusiva porque ambas experiências acessam a imaginação através dos sentidos. E Terceiro Olho tem exatamente a ver com isso, com essa exploração de outros sentidos... 


Como foi feita a escolha dos curtas-metragens?

Procuramos sair do formato habitual que tem alguns tipos de mostras inclusivas de cinema, onde a temática da própria acessibilidade domina a cena como um grande tema que perpassa os filmes. Decidimos compor uma grade de programação com filmes contemporâneos de diversas temáticas, destacando a própria experiência cinematográfica como ponto de partida. Serão projetados onze curtas de sete estados brasileiros, premiados nacional e internacionalmente, alguns ainda em circuito de festivais, outros inéditos no estado. São filmes que foram escolhidos meramente pela sua potência narrativa e proposta estética. Achamos de vital importância que as pessoas com deficiência possam acessar a arte, sobretudo a arte de seu próprio tempo, comumente relegada. A inclusão social está em poder compartilhar experiências culturais. 


A que público é direcionada a Mostra? Por que a escolha deste público?

Um dos nossos objetivos é difundir a audiodescrição, que ainda é uma linguagem inclusiva pouco conhecida, até para grande parte das pessoas com deficiência visual, a quem ela é destinada. Desta maneira, o público alvo da Mostra são as pessoas com deficiência visual, seus familiares e amigos, mas também o público geral que queira experimentar a audiodescrição. 

Poderia nos falar um pouco mais sobre os objetivos do evento?

Queremos oferecer de forma inédita em Salvador, uma diversidade de filmes com audiodescrição, que apresentem um panorama da mais emergente produção cinematográfica nacional. Queremos, também, ocupar o espaço público de forma acessível, oferecendo um ambiente cultural com segurança e conforto para as pessoas com deficiência. Para isto, a Sala Walter da Silveira será adaptada em termos de acessibilidade para oferecer segurança e conforto ao público. Haverá modificações no espaço para melhorar as condições de acessibilidade a sala, como sinalização e aplicação do piso tátil que ficarão de forma permanente para as futuras sessões da sala. 


Quais as expectativas com esse evento? 

No primeiro dia da mostra haverá uma mesa redonda onde iremos discutir a acessibilidade à cultura como eixo central. Teremos como convidados pessoas com deficiência visual, representantes do governo estadual e atores sociais que pensem a relação entre cultura e acessibilidade. A ideia é que seja um debate entre as pessoas com deficiência, o poder público e a sociedade civil e que funcione como um convite e uma oportunidade para se pensar uma questão tão difícil como essa. Mas existe também o interesse direto em discutir cinema, as etapas de produção, a realização e concepção dos filmes exibidos com este público que, em sua maioria, vem ao cinema tão raramente. 


Há perspectivas de dar continuidade à Mostra, ou desenvolver outras ações similares?

Um dos objetivos da nossa Mostra é provocar uma discussão em torno da pouca oferta de produtos culturais destinados para pessoas com deficiência. Acreditamos que a experiência da mostra falará mais alto, a nossa intenção é que a mostra cresça e entre como um evento “calendarizado” da programação cultural do estado. Para isto a avaliação da experiência por parte do público e a sua participação servirá para desdobrar essa experiência inédita.

Fonte: Rede SACI



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Breves Considerações sobre a Investidura dos membros do Supremo Tribunal Federal
Recentemente, com a renúncia do Presidente do STF, Ministro Joaquim Barbosa, anunciada em 29 de maio do ano em curso, veio à tona a mobilização de setores da sociedade para preencher, com a finalidade de obter uma representatividade deste ou daquele segmento, a vaga deixada pelo primeiro ministro negro integrante da Corte Suprema Pátria.
Nesse sentido, as pessoas com deficiência, como dito, a exemplo de outras parcelas da sociedade, vêm se movimentando para reivindicar o preenchimento da vaga deixada pelo Ministro Joaquim Barbosa por um operador do direito com deficiência.
A presente coluna, no intuito de dar maior luminosidade à questão, pretende abordar, em apertada síntese, o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal --, a fim de que os leitores possuam maior embasamento para a formação de suas opiniões, neste ou naquele sentido.
Antes, porém, convém esclarecer que, a partir da indicação da primeira mulher como membro do Supremo Tribunal Federal, Ministra Ellen Gracie, no ano de 2000, surgiu uma falsa ideia de que a composição do STF deveria legitimar-se a partir de indicações de pessoas de camadas distintas da sociedade para, assim, representá-la no seu todo.
O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, responsável, principalmente, pela guarda da Constituição da República. Referida Corte de Justiça é composta de 11 membros, chamados de Ministros.
A investidura dos membros do STF dá-se da seguinte forma: o Presidente da República escolhe e indica o nome para integrar o Tribunal, devendo ser aprovado pelo Senado Federal, pela maioria absoluta de seus membros, consolidada através da vontade de mais da metade dos integrantes dessa Casa Legislativa.
Com efeito, após a aprovação do candidato indicado pelo Presidente da República, por parte do Senado Federal, o indicado é nomeado e toma posse no STF, atingindo, desde logo, o vitaliciamento no cargo de Ministro do STF.
Impõe-se notar que a vitaliciedade dá ao membro do STF a prerrogativa de, nos termos do art. 95, I, da CRFB/1988, perder o cargo, apenas, através de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recurso.
O membro indicado deve preencher três requisitos, todos previstos no art. 101 da CRFB/1988, quais sejam: ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade; ser cidadão, ter notável saber jurídico e reputação ilibada.
Além disso, o membro do STF deve ser brasileiro nato, de conformidade com o art. 12, § 3o, IV..
É bem verdade que a indicação dos membros do STF não é totalmente livre, uma vez que deve recair no cidadão que preencha os requisitos acima mencionados. Todavia, há grande margem de discricionariedade atribuída ao chefe do Poder Executivo da União para que ele proceda à sua escolha entre inúmeros candidatos que reúnam os atributos descritos no art. 101, caput, combinado com o art 12, § 3o, IV, da CRFB/1988.
Assim é que, com base nessa discricionariedade, assegurada no texto constitucional, os últimos ocupantes da Presidência da República têm adotado o critério da pluralidade social para indicar, dentre cidadãos com notório saber jurídico e reputação ilibada, os membros do Supremo Tribunal Federal.
Vale lembrar que tais indicações não devem pesar no exercício da judicatura de nenhum magistrado, que devem atuar nos processos com imparcialidade, sem beneficiar um ou outro. Ao juiz cabe aplicar o direito devido e não o pretendido, dando-se razão a quem a tem e não a quem a pede ou contra quem se pede, com base, unicamente, na condição das partes.
Não é por outro motivo que me preocupam, como operador do direito, as indicações fundadas, tão-somente, na condição de uma pretensa representatividade social. Sou de opinião de que os membros da Suprema Corte devem ser as pessoas mais capacitadas tecnicamente na matéria, que é a defesa da nossa Carta Magna, desde que dotadas dos requisitos exigidos na Constituição da República.
De notar-se, aliás, que a matéria Direito das Pessoas com Deficiência integram o bloco de constitucionalidade desde a incorporação ao nosso ordenamento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo norma constitucional, na substância e na forma. A rigor, portanto, todos os integrantes do STF têm o dever e a missão de velar por nossos direitos, pelo simples fato de possuírem índole constitucional.
Não obstante, por outro lado, a imparcialidade do magistrado não deve ser confundida com neutralidade. O mestre Freie Didier Júnior, a propósito, ensina que:
"Não se pode confundir neutralidade e imparcialidade. O mito da neutralidade funda-se na possibilidade de o juiz ser desprovido de vontade inconsciente; predominar no processo o interesse das partes e não o interesse geral de administração da justiça; que o juiz nada tem a ver com o resultado da instrução. Ninguém é neutro, porque todos têm medos, traumas, preferências, experiências etc. Já disse o poeta que nada do que é humano é estranho ao homem (TERÊNCIO, "Homo sum, humani nihil a me alienum puto")- O juiz não deve, porém, ter interesse no litígio, bem como deve tratar as partes com igualdade, garantindo o contraditório em paridade de armas (fair hearing, como dizem os americanos): isso é ser imparcial5." (JÚNIOR, Fredie Didier; Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo - Volume 1; Ed. Jus Podivm; Salvador: 2008)
Nessa esteira, a indicação de pessoa com características que as aproximem de certas camadas sociais não viola a imparcialidade, necessária ao exercício da magistratura, contanto que o titular da judicância exerça as suas funções dentro das garantias processuais, previstas na Constituição da República e, também, na legislação infraconstitucional.
Do exposto, é possível concluir-se que a escolha dos membros do STF pode, até, recair em um cidadão brasileiro com deficiência, mas essa condição não deve ser o motivo principal da escolha, que deve escorar-se no notável saber jurídico e a reputação ilibada, nos termos do art. 101, caput, da CRFB/1988. Tais requisitos, portanto, farão a pessoa indicada merecedora de exercer, no ponto de vista jurídico, a principal função de um dos poderes do Estado Brasileiro, o Judiciário. Antes de ser homem, mulher, pessoa com ou sem deficiência, índio, negro ou branco, o ocupante do cargo de Ministro do Supremo Tribunal há que ser cidadão brasileiro, tecnicamente apto para o exercício da função.
De Olho na Lei
Márcio de Oliveira Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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


Mãos atadas: A Importância da Escrita à Mão na era do Computador

Decisão americana de acabar com o ensino da letra cursiva abre discussão sobre a importância da escrita à mão na era do computador
(Juliana Holanda, da revista Educação)

crise da escrita à mão ganha relevo nos Estados Unidos
Ela pode ser torta, trêmula, rebuscada, altiva ou até tímida. Bonita ou não, é capaz de revelar ao mesmo tempo um período histórico e a individualidade humana.
Mas
a letra cursiva está sob a ameaça da contemporaneidade. Com a ascensão do computador, seu presente é associado ao passado. E seu futuro parece incerto com a recomendação
da maioria dos 50 estados norte-americanos para que suas escolas abandonem o ensino da letra cursiva.

A ideia partiu do Common Core Stated Standards Initiative ("iniciativa para um padrão comum de currículo", em tradução livre), ação conjunta de 46 estados dos EUA,
formada por professores, especialistas, pais e administradores escolares. A medida levanta questões mais amplas que o mero domínio da técnica. Afinal, os impactos
no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças de hoje terão reflexos nos indivíduos que se expressarem amanhã?

- É mentira dizer que a letra cursiva cairá em desuso. Há práticas usuais, como deixar um bilhete ou fazer a lista de supermercado, que continuarão a existir - 
diz
Silvia Colello, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas (GEP) sobre Alfabetização e Letramento da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp).

A antropóloga e neurocientista Elvira Souza Lima, pesquisadora em desenvolvimento humano, concorda.

- Abolir a cursiva restringe a possibilidade de autonomia de o sujeito se comunicar quando não tiver a tecnologia disponível - avalia.

Recente estudo coordenado pela Universidade de Yale mostra que um em 25 adolescentes dos EUA é viciado em internet. Mas, mesmo na digitalizada sociedade americana,
a orientação causa desconforto. Em pânico, muitos pais falam na "morte" da escrita em discussões na internet. Professores declaram que os alunos não reconhecem 
mais
o que se escreve nos quadros, obrigando-os a usar letra de forma. A conclusão geral é a de que as escolas americanas não se importam se a criança consegue ou não
segurar um lápis. O importante é que sejam capazes de ler.

Elvira lembra que, historicamente, há resistência na socialização da escrita e priorização da capacidade de leitura pelo ambiente escolar.

- A escola resistiu a socializar a escrita, sendo que a leitura foi socializada. Ler significa ver o mundo pelos olhos do outro. Escrever significa expressar a 
própria
identidade. Querer que todo mundo escreva e se comunique é que é revolucionário.

Ensino mecânico
Muitos jovens e adultos de hoje já demonstrariam dificuldade de expressar-se pela escrita em parte por culpa da alfabetização de "copista", avalia Silvia Colello.
Ela lembra que há duas décadas é desaconselhado o ensino mecânico da escrita, no qual crianças só preenchem cadernos de caligrafia. Na prática, é o que ainda se
vê em muitas escolas.

- Vejo crianças que chegam ao 9º ano com letra bonita, mas não dominam a linguagem. O que devemos colocar em discussão é o modo como ensinamos a letra cursiva, 
e
não a letra cursiva em si - defende Silvia.

O mero domínio de uma técnica, como se a escrita fosse só um código, desconsideraria a capacidade de um sujeito autônomo.

- Não quero um aluno copista, quero um sujeito do próprio discurso. Aprender a escrever é dar voz ao sujeito para que ele possa usar aquilo de modo criativo.

Vista só como técnica para desenvolvimento motor e cognitivo, a letra cursiva pode ser, de fato, colocada à prova. A pedagoga e presidente da Associação Brasileira
de
Fonoaudiologia, Quézia Bombonatto, lembra que é natural ao ser humano adaptar-se a processos evolutivos e perder movimentos pelo uso ou desuso de habilidades.

- Se pensarmos que no futuro não precisaremos mais desse movimento, podemos admitir que estamos preparando essa geração para isso.

A capacidade de adaptação é perceptível na facilidade da atual geração em lidar com o ambiente eletrônico e virtual, e dos próprios adultos que, pela prática, desenvolveram
maior habilidade de raciocínio escrevendo ao computador. Já a coordenação motora pode ser apreendida por outros meios, como brincar com colagem, pintura, costura
etc., sem depender, necessariamente, do ensino da letra à mão.

Representação
Pesquisas do GEP da Feusp mostraram que as crianças que vivem no mundo letrado desenvolvem melhor a capacidade de criar hipóteses. Ao observarem um jornal ou uma
receita de bolo, primeiro tentam entender "o que essa coisa representa". A primeira resposta é que a escrita representa as coisas.

- Então a criança achava que para escrever "boi" precisa de muito mais letras do que "formiguinha" - exemplifica Silvia Colello.

No segundo momento, a criança chega ao que as pesquisadoras chamam de "hipótese acertada": a escrita não representa as coisas, mas a fala.

- Nesse momento, ela dá um salto qualitativo. Uma das hipóteses (silábica) é achar que é necessário haver uma letra para cada sílaba. Isso mostra como a criança
começa a analisar a quantidade de letras em uma palavra - explica.

A conclusão é que a letra cursiva atrapalharia a percepção de quantidade de caracteres que uma palavra tem, aferindo-se que a melhor forma de começar a alfabetização
é pela letra bastão, para deixar claro que a escrita se dá por unidades. Mas o ideal é que, depois de dominar o sistema, a criança aprenda a cursiva.

A neurocientista Elvira lembra que a questão não se resume ao uso da escrita, mas ao que a mão significa no desenvolvimento da criança. Em primeiro lugar, a grande
diferença é que no teclado a letra já está dada, dificultando a formação de memória. Em segundo, escrever à mão envolve movimento, requer maior atenção e guarda
relação com a identidade e a autoria. Pesquisas indicam que ao acompanhar e ler o que se está escrevendo, o sistema emocional é mobilizado.

- Não temos de fazer a contraposição tecnologia versus artesanal, mas escrevendo com o indicador e o polegar temos uma ativação de áreas do cérebro diferente do
que quando estamos escrevendo à mão. Quando digitamos, exercitamos só a visão, sendo que a escrita mobiliza áreas ligadas à imaginação - diz Elvira.

No processo do desenvolvimento infantil, isso é ainda mais relevante.

- Quando está aprendendo a escrever, a criança entende que está desenhando. A função simbólica desenvolvida pela escrita decorre de um processo de desenvolvimento
do movimento, que terá implicações.

Especialistas aconselham cuidado com a iniciativa de abandonar o ensino da letra cursiva: um lápis à mão pode fazer diferença no aprendizado do idioma
Percepção
Mesmo na letra bastão, o movimento da mão seria interrompido, o que geraria implicações na aprendizagem da estrutura da língua, dificultando o domínio do padrão
de sílabas, por exemplo.

- O maior problema da falta da letra cursiva é a questão da percepção da palavra como um todo: a criança comete omissões e a fronteira vocabular (onde a palavra
começa e termina) fica comprometida. Imagino que, sem a letra cursiva, isso se torna confuso para a criança - diz Quézia.

Elvira lembra, ainda, que pesquisas mostram que as crianças que começam o processo de alfabetização no computador têm um desenvolvimento menor do léxico.

- Por isso, a Europa está fazendo o movimento contrário - informa.

Os educadores entendem que a criança deve ter direito a todos os processos.

- A escola pode ensinar a escrita cursiva, bastão e de imprensa e deixar o sujeito usar a letra que quiser. É decisão do sujeito, não da escola - defende Silvia.

Quézia concorda que a criança deve ter acesso a todos os saberes, já que a falta do movimento da escrita à mão pode gerar disgrafia - dificuldade de lidar com o
movimento das letras dentro de um espaço.

- A posição do teclado oferece percepção espacial diferente. Mas uma coisa não exclui a outra. Pode ser feita a alfabetização dentro do processo psíquico para depois
adquirir a percepção do teclado. O processo só não deve ser concomitante - avalia.

Disgrafia
Uma criança que não aprenda a cursiva poderá, mais tarde, escrever à mão? A psicopedagoga Quézia acredita que sim, mas isso será lento e penoso. Cita uma paciente
de seu consultório com diagnóstico de superdotada, mas que não passava no vestibular em medicina nem terminava as provas. Estudando a grafia da paciente, concluiu
que o problema se relacionava ao fato de ela ser canhota, mas ter se alfabetizado destra.

- Como se alfabetizou sozinha aos 3 anos, achou que tinha de escrever com a mão direita. Sua produção motora era mais lenta que seu pensamento.

Quézia compara a disgrafia a uma consequência do letramento digital.

- Uma criança que não é estimulada pode até escrever à mão na vida adulta, mas a produção escrita será mais lenta.

Com tantos problemas educacionais, o Brasil ainda tem de enfrentar o desafio de formar uma sociedade letrada no sentido mais amplo da concepção de linguagem, com
sujeitos capazes de comunicar-se por suas próprias palavras.

- Escrever é a arte de aprisionar a mão para liberar a ideia - diz Silvia Colello, citando o psiquiatra Julian de Ajuriaguerra, e lembrando que temos os calos e
as tendinites para provar a dor da escrita.

    (Revista "Língua Portuguesa" - setembro/2011)


#7. ANTENA POLÍTICA

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

* A copa do mundo e as eleições

Imagino que Antena Política é sempre a última coluna a chegar à redação de nosso Contraponto. Creio que, via de regra, os motivos independem de minha vontade.

Desta vez, entretanto, confesso minha "culpa". No momento que reservo para começar a escrever, senti dificuldade para encontrar o tema.

Cheguei a pensar em abordar a atual situação do IBC, mas lembrei-me de que costumo dedicar a ele a crônica do mês de agosto para aproveitar a proximidade de seu aniversário para chamar a atenção dos leitores para sua importância para todos nós cegos. E o IBC parece-me atravessar a situação mais difícil de sua história.

Pensei, então, na Copa do Mundo, um dos mais poderosos instrumentos de manipulação política dos arqui empresários às populações da grande maioria dos países e no atual processo eleitoral brasileiro. Lembrei-me das tão badaladas manifestações de junho de 2013, convocadas
anonimamente através das chamadas "redes sociais", e dos protestos contra o megaevento "esportivo", que se seguiram a elas.

Em verdade, os movimentos de contestação à copa já buscavam espaços para manifestar-se desde antes da aprovação pela FIFA de sua realização no Brasil. Apenas, com as manifestações de junho do ano passado, a pesar do anonimato de suas principais "lideranças", qualquer movimento poderia
protestar "livremente" contra quaisquer políticas do Estado, desde que isto não prejudicasse os interesses dos poderosos financiadores das campanhas eleitorais.

Protestaram abertamente contra a situação caótica em que se encontram os hospitais, as escolas, o tratamento dado aos trabalhadores que atuam nos serviços dessas instituições, a má qualidade dos transportes públicos, a remoção forçada de famílias pobres de suas residências para favorecer a
grandes negócios, mas esqueceram a política financeira do país. Não tenho ouvido, na grande imprensa, nenhuma referência ao absurdo volume de nossa dívida pública, cujo pagamento consome cerca de 45% do orçamento da união nem de suas consequências para a nossa vida.

A grande mídia condenava os Blasco blocs e a violência da Polícia Militar, mas, ao contrário de outras épocas, não muito distantes, respeitava os protestos da população. Agora já não eram os críticos do modo de produção capitalista que combatiam a exploração dos trabalhadores. Os "jornalões", o rádio, a televisão não poupavam o governo pelos bilhões de reais retirados dos cofres públicos para a construção de "elefantes brancos" que, passado o grande torneio, para nada serviriam à população.

As manifestações de junho causaram a todos os setores da imprensa, desde os mais conservadores aos mais progressistas; dos que me parecem mais oportunistas aos que acredito mais sinceros, uma "ingênua" - e um tanto irracional - sensação de que o povo começava a conquistar a verdadeira democracia. Ouvi de um comentarista que reputo honesto em suas opiniões, a frase: "Diante da violência policial, compreendo que os manifestantes venham preparados para o que der e vier!"

Se minha suspeita confirmar-se, os "políticos" oriundos das elites tradicionais podem ter mandado uma "bola dentro" nesta grande disputa de empregos que são as eleições. O governo dos "intrusos" sofreu um forte abalo, em sua popularidade, embora seus opositores, os tradicionais, não tenham aumentado a sua. Pelo menos, é o que registram as últimas pesquisas dos estatísticos.

Chegou, porém, o momento da copa, e a grande mídia já não pode repercutir com o mesmo entusiasmo os protestos contra os elevados custos de suas obras "faraônicas" e a indiferença de seus organizadores pelas condições de vida da população mais espoliada. Precisa aproveitar os lucros produzidos por eventos de tão elevada grandeza.

Os "intrusos" esperam recuperar seu prestígio com os resultados da copa. 
Se a organização do evento funcionar bem; se a seleção brasileira conquistar boa classificação - preferencialmente o título -, eles poderão vangloriar-se de sua competência.

Aguardei a última rodada da primeira fase da copa para escrever. E é aqui que reside minha culpa, desta vez consciente, pelo atraso do envio de Antena política.

Até então, parece-me que as coisas vão "bem".

- "Nossa" seleção classificou-se em primeiro lugar em sua chave;

- os incidentes tão ansiados pelos "políticos" tradicionais e pelos contestadores da copa não têm alcançado a repercussão desejada por eles;

- o movimento de turistas vem satisfazendo os interesses dos promotores do certame;

- a frequência de espectadores aos jogos é plenamente satisfatória aos empresários que têm seus jogadores na "vitrine" da copa.

Até o momento, a copa do mundo realizada no Brasil vem alcançando o mesmo sucesso comercial das que a antecederam. Mas não me restam dúvidas quanto a sua importância para os debates das campanhas para as eleições marcadas para menos de três meses após seu encerramento. Receio que este país onde grande parte da população depende de "complementação de renda" para alcançar o insuficiente salário mínimo; faltam políticas públicas para educação, saúde, habitação, transporte dos trabalhadores..., corra o risco de o resultado de um torneio de futebol influir decisivamente na
escolha de seus governantes.

hercen@terra.com.br



#8. CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO I B C

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

Portal da Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant

// Propostas:

Nossa entidade tem como objetivo mobilizar ex-alunos e simpatizantes do Instituto Benjamin Constant para fins de confraternização, lazer e preservação da entidade, bem como mobilizar nosso segmento para fins reivindicatórios junto à sociedade .
Convidamos os companheiros e companheiras (ex-alunos ou Simpatizantes) do Instituto Benjamin Constant a fazerem parte da nossa entidade.

// Links:

- Blog da Associação dos Ex-alunos do IBC

- Associação dos Ex-alunos do IBC: Apresentação e Objetivos

- Instituto Benjamin Constant - uma    História Centenária(Arquivo  Documento)

- Composição da Diretoria Atual e Anteriores

- Agenda da Associação( Eventos e Ações) / 2013.

- I B C:  Atendimento Ao  Público.

- Escola Virtual José Álvares de Azevedo.

- Contraponto, o Jornal Digital da Associação

- Faça parte da lista de Discussão da Associação (Nossa _Tribuna Virtual)

- RÁDIO CONTRAPONTO (O SOM MAIS CLARO DA WEB) - UM CANAL DE COMUNICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.

- O Deficiente Visual e o Mercado de Trabalho.

- Ferramentas Assistivas.

- GALERIA Fazendo Arte(Nossos Artistas)

- PROJETO MEMÓRIA DO I B C: UM REGISTRO SONORO PARA NOSSA HISTÓRIA.

- Documentos Exaluibc

- Legislação

- Ficha de inscrição  na Associação

- LISTAGEM DE ASSOCIADOS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS BANCÁRIAS

- LABORATÓRIO CYBERNÉTICO.

- O DV  E A MÍDIA.

- O DV em Foco

- DESPORTOS E  LAZER.

- Projetos

- Saúde Ocular

- Espaço do Voluntário

- Atas das  Assembleias

- Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado de Ex-alunos

- Sites Afins

- CBL ( Clube DA Boa Leitura) - Última Atualização (abril/2014) .

Valdense de Souza - Webmaster



#9 EURECA

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

* BB Acessibilidade inclui projetos arquitetônicos, reforma e material de construção para pessoas com deficiência

(Nota do colunista:a medida se faz necessária, no que tange ao pessoal de baixa renda, considerando, que,  nem toda pessoa com deficiência, é necessariamente carente. - fim da nota) diversos a


A linha de crédito do BB Acessibilidade, modalidade de financiamento de bens e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, está com novos itens financiáveis disponíveis. Divulgada pela Portaria Interministerial Nº 604, de 24 de dezembro de 2013, a novidade abrange projetos arquitetônicos, reforma e material de construção, com o objetivo de adaptação de imóvel residencial para o segmento.

O secretário nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antonio José Ferreira, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), considerou que o avanço nos itens de financiamento demonstram como medidas simples dentro das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência podem melhorar a vida das pessoas.

“O governo federal está atento para aprimorar todas as ações que estão sendo desenvolvidas em todo o país por meio do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite. Se por um lado o governo passou a conceder residências inclusivas por meio do programa Minha Casa Minha Vida, não podemos esquecer das pessoas com deficiência que já possuem onde morar, mas que necessitam adaptar os seu espaços para ter a igualdade do conforto e praticidade que todo mundo tem nas suas casas”, destacou o secretário.

O valor máximo de financiamento de cada item é limitado a R$ 15 mil para projetos arquitetônicos, R$ 10 mil para serviços de mão de obra e R$ 15 mil para material de construção. Para os itens relacionados à adaptação de imóvel residencial para acessibilidade, será necessária a apresentação de documentação diferenciada e documento modelo de regularidade da obra, conforme disponível na Instrução Normativa 560.

A Portaria inclui ainda: Cadeira elevadora para domicílios, cadeira de rodas anfíbia, cadeira de roda escaladora, coletes ortopédicos, cama hospitalar, entre outros.

Taxas de juros mais baixas - Outra novidade apresentada pelo Banco do Brasil, em 4 de dezembro de 2013, foi a redução das taxas de juros. Os clientes com renda de até cinco salários mínimos e que antes conseguiam empréstimos com taxa de 0,57% ao mês, atualmente pagam 0,41%, uma queda de 7% para 5% ao ano.
Para as pessoas com renda entre 5 de 10 salários, a redução foi de 0,64 ao mês para 0,45%. Uma baixa de 8% para 5,5% ao ano.

A linha BB Crédito Acessibilidade já liberou mais de R$ 86 milhões para a aquisição de produtos de Tecnologia Assistiva em todo o país. No total, mais de 15 mil itens já foram financiados por meio do programa. O BB Crédito Acessibilidade faz parte das ações do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite.

Assessoria de Comunicação Social



# 10. DV-INFO

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

* Pode um usuário do iPhone aprender a amar o Android?
Por: Cleverson Casarin Uliana

Prezados,

O artigo abaixo contém alguns trechos em linguagem visual, que resolvi transcrever intactos porque podem ser úteis aos leitores deste artigo que enxergam inclusive os de baixa visão. De qualquer maneira, tudo que é dito no texto é perfeitamente acessível. Para dicas e truques de acessibilidade em aparelhos com sistema Android, recomendo este blog: http://www.talkdroid.com.br/

Bom proveito.

***

Pode um usuário do iPhone aprender a amar o Android?
Kirk McElhearn, Macworld EUA

Um dos colaboradores da revista Macworld troca seu iPhone por um Moto G para ver como são as coisas no “mundo Google”. E não é que ele gostou?

Uso um iPhone já há alguns anos, mas sempre tive curiosidade sobre o Android. Não porque eu não goste de meu iPhone, mas porque eu queria saber se estava perdendo alguma coisa. Eu já havia visto como o Android funciona quando amigos me mostraram seus aparelhos. Mas dado o preço dos telefones e tabletes, não valia a pena comprar um aparelho Android só “para brincar”.

Mas alguns meses atrás a Motorola lançou um telefone Android, o Moto G, com um preço baixo o suficiente para me tentar a comprar um, só para ver se o sistema da Google é melhor. Fui em frente e a seguir conto o que descobri.

Fazendo a transição:
Comprei a versão mais barata do Moto G, que no Brasil custa R$ 649. Não vou entrar em detalhes técnicos, basta saber que é um smartphone Android e roda apps. O único detalhe técnico que merece destaque é que ele tem apenas 8 GB de memória interna, com apenas 5,52 GB disponíveis para o usuário. O resto é ocupado pelo sistema operacional e seus apps. Como não armazeno músicas ou vídeos no aparelho, o espaço é suficiente para mim, mas para outros pode não ser. Há uma versão de 16 GB, porém ela custa mais caro (R$ 799). O Moto G também veio com 50 GB de armazenamento extra no Google Drive, além dos 15 GB gratuitos a qualquer um, o que é muito mais que os parcos 5 GB do iCloud.

O Moto G é um excelente telefone Android de baixo custo. O meu veio com a versão 4.3 do sistema operacional Android, de codinome Jelly Bean, mas foi atualizado para o Android 4.4 “KitKat”, a versão mais recente, em janeiro. Uma vantagem desse aparelho é que ele roda uma versão quase pura do Android, com apenas alguns apps adicionais da Motorola, em contraste a fabricantes como Samsung ou LG que adicionam suas próprias interfaces ao sistema, mudando sua aparência e comportamento.

Como é de se esperar, um aparelho como esse é centrado nos produtos e serviços da Google. Assim como um iPhone é “amarrado” ao iCloud, muitos dos apps do Moto G são dependentes de sua conta na Google.

Não foi muito difícil configurar o telefone, nem mesmo importar meus dados já existentes. Há um app chamado Migração Motorola, que puxou meus contatos do iCloud. Você não precisa usar o GMail: é fácil configurar uma conta de e-mail no iCloud, ou em outro provedor de sua preferência, embora você tenha de informar as configurações do servidor manualmente.

Sincronizar contatos e calendários foi um pouco mais difícil, mas consegui fazer funcionar: usei dois apps gratuitos, o CardDAV-Sync free beta para contatos e o Caldav Sync Free Beta para  o calendário, e tudo deu certo. Também é possível acessar contatos e calendários em um servidor Microsoft Exchange.

O App "Migração Motorola", pré-instalado no Moto G, ajuda a migrar dados do iCloud. Não consegui migrar diretamente meus favoritos do Safari, mas se você já usa o Google Chrome no Desktop, dados como os favoritos e histórico de navegação serão sincronizados. O mesmo vale para o Firefox. Se eu quisesse, poderia ter importado os favoritos do Safari para o Chrome e sincronizado ele com o telefone.

A adaptação:
Um fã do iOS como eu certamente precisará de alguns ajustes para se adaptar ao Android, mas consegui descobrir facilmente como fazer a maioria das coisas que precisava e a forma de interação não é tão diferente do sistema da Apple. Não vou entrar na discussão de “quem veio primeiro”, mas as diferenças são mínimas. Só precisei de um dia para me sentir à vontade. Dito isso, há algumas diferenças que vale a pena mencionar.

Aparência e comportamento:
Comparado ao iOS, o Android me lembra um pouco o Windows XP. Os ícones não são tão refinados e a interface me pareceu um pouco desengonçada. Mas você se acostuma a isso rapidamente. Uma coisa com a qual não me acostumei: não gostei do uso de texto branco sobre fundo preto no app de configurações, que não considero como uma combinação fácil de ler.

Cadê o “botão” Home?:
Para ir à tela inicial no Moto G (ou em quase qualquer Android moderno) você toca em um botão virtual na tela, em vez de apertar um botão “de verdade” como no iOS. É possível tocar este botão acidentalmente, mas na prática o achei mais confortável de usar. Já vi iPhones nos quais o botão Home deixa de funcionar com o tempo, e isso é um problema que não irá acontecer com o Moto G.

Navegando:
Há três botões no rodapé da tela. à esquerda há o botão Voltar (Back), que retorna à tela anterior, mesmo que ela pertença a outro app. É muito útil e torna a navegação muito mais rápida que no iOS. No centro fica o já mencionado Home e à direita há um botão que abre o alternador de tarefas, para que você possa alternar entre os apps abertos. No iOS a lista de apps é horizontal, enquanto no Android é vertical, o que permite que você veja mais apps de uma só vez. E na “dock” na tela inicial há um quarto botão, centralizado, chamado “Todos os Apps” que abre uma lista com todos os apps instalados no aparelho, em ordem alfabética.

Movendo apps:
Achei mais fácil mover apps de uma tela para a outra no Android. Você pode deixar espaços vazios onde quiser e pode colocar na tela apenas as apps que mais usa, deixando as outras visíveis apenas na lista de todos os apps ou por uma busca. E é possível colocar um app em mais de uma pasta. Tente fazer isso com seu iPhone.

Digitação:
O Android oferece dois recursos úteis para a digitação. Um é conhecido como “Swype”, que você desliza o dedo entre as letras para formar as palavras, em vez de tocá-las uma a uma. Eu ainda não peguei o jeito, mas já vi pessoas digitando muito rápido com esse método. O segundo são as sugestões de digitação que aparecem acima do teclado, que podem tornar a digitação muito mais rápida que o “auto-completar” do iOS.

Apps pré-instalados:
Ambos os sistemas vêm com um conjunto completo de apps e não encontrei nada explicitamente “faltando” no Android. Entretanto, ao ler o guia “Android Quick Start Guide for KitKat”, da Google, notei que meu aparelho não tinha alguns dos apps mencionados ou que tinha versões diferentes. Tais inconsistências dependem do aparelho que você tem, mas é nesse ponto que o Android perde do iOS. Esta fragmentação torna difícil descobrir exatamente o que você pode fazer com seu aparelho Android. Embora a maioria dos apps funcione em todos os aparelhos recentes, alguns funcionam de forma diferente ou não funcionam. Também vi algumas configurações mencionadas no guia que não encontrei em meu aparelho.

Controle por voz
O Android não tem o Siri, mas há muitos comandos de voz que você pode usar para fazer o telefone trabalhar por você.

Apps de terceiros:
Em sua maior parte, os apps de terceiros funcionam da mesma forma no Android que no iOS. Tentei vários apps bastante conhecidos como o Flipboard, WordPress, Waze, Evernote, Firefox, Skype, Kindle e muitos outros, e a única diferença real foi o tamanho da tela. Não tive de aprender nenhum truque novo para usá-los. Ainda assim, senti falta de muitos apps exclusivos para o iOS, como o cliente Twitter Twiterrific, o calendário Fantastical e jogos como o Letterpress.

Sincronização de conteúdo:
O que ajudou a Apple a ganhar maciça superioridade no mercado de reprodutores de mídia portáteis com o iPod foi o iTunes, e o mesmo se aplica ao iPhone. No iOS tudo pode ser sincronizado facilmente, mas o mesmo não acontece no Android.

Embora existam apps de terceiros que eu possa usar para sincronizar conteúdo com um Mac, o app básico, chamado Android File Transfer, simplesmente mostra uma lista de arquivos e pastas na memória do telefone e você tem de arrastar manualmente os itens que quiser para seu Mac. A versão gratuita do DoubleTwist promete fazer a sincronia de alguns telefones via USB, mas não do meu. Uma versão paga, por US$ 5, faz a sincronia via Wi-Fi.

No final das contas...
Há muitos pequenos pontos de comparação que eu poderia destacar, mas a principal coisa que descobri após usar o Moto G por um tempo foi que as diferenças entre o iOS e o Android não importam para a maioria das pessoas. Com aparelhos de qualidade por este preço, não hesitaria em recomendar o Android para qualquer um que não esteja amarrado ao ecossistema da Apple.

Acostumar-se ao Android não demora muito e ele é um sistema operacional maduro que faz o que a maioria das pessoas precisa. Entretanto, eu não vou migrar tão cedo: tenho muitos apps em meu iPhone que iria perder. E ainda não há uma versão do jogo Letterpress para o Android.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Nanismo

Fiquei chocada comigo mesma! Imaginem que, depois de tanto lutar pela conscientização da acessibilidade ATITUDINAL, foi que tomei conhecimento suficiente para entender o viver diário da pessoa com nanismo. Então, concluí: como são vis os nossos gestores/governantes. Causas de Estado são tratadas com politicagem ordinária... Afinal, temos ou não temos Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretário estadual e municipal?  O que essas pessoas fazem?

Assim como eu, penso que muitos humanos desconhecem ou sabem quase nada sobre o assunto, pelo que passo a trocar as situações práticas para a necessária, humana e legal conscientização. Em síntese: um por todos e todos por um!

Desde 2004, através da Lei 5.296, o nanismo foi considerado deficiência, contudo, para essas pessoas, a acessibilidade física é ZERO. Para elas, enquanto invisíveis, sociedade e gestores vão fazendo "gambiarras" nas adaptações/acessibilidades existentes para os cadeirantes, numa demonstração inequívoca de que o pouco caso das autoridades é, no mínimo, irritante. Todavia, se os administradores nem sabem que erram, como corrigir a rota do navio? Precisamos de campanhas educativas; muitas campanhas. Volto a insistir que os gestores necessitam de curso, antes das respectivas posses, sobre as acessibilidades. Atitudinal é a saída.

Por ser a solidariedade um sentimento - dos mais nobres - é que sugiro aos amigos leitores que se coloquem no lugar da pessoa com nanismo nas singelas situações do dia a dia... e se vocês se vissem...

Num ir e vir sem qualquer independência num transporte público sem qualquer qualidade; mais especificamente num ônibus a começar pelos pontos. É que a pessoa com nanismo tem passos curtos, pelo que a distância de um ponto para o outro torna-se, fisicamente, deveras desgastante. Aliás, também sente a mesma desumanidade o idoso, a gestante dias antes do parto, pessoas com limitação física temporária... e na hora de puxar/tocar a campainha para desembarcar... sempre tendo que passar por humilhações!

Nos terminais de ônibus em geral, rodoviárias, estações dos trens e Metrô, onde haja necessidade de travessias até o destino do embarque inexiste acessibilidade, valendo dizer que o deslocamento da pessoa com nanismo torna-se insultuoso, já que precisa pedir ajuda a terceiros ou, se decidir fazer um enduro no asfalto, corre sério risco de ter violada a sua integridade física, ante a dificuldade de passar de um lado para o outro.... e as estações de trem que tem uma altura de mais de 30 cm para o embarque/desembarque?

Pronto, ufa, ônibus parado; mas e a subida dos gigantescos degraus? E para passar pelas roletas altas, conseguir segurar nos locais próprios; firmar as mãos nas cadeiras, tendo os braços curtos, até o encontro da que está à frente? E apoiador para os pés que ninguém jamais ouviu falar? Sabido é que pés balançando, por longo percurso, causam problemas de circulação; daí é que a pessoa com nanismo em viagens longas fica com a saúde comprometida; sem falar nos banheiros a bordo sem as cabíveis adaptações.

Falando em banheiro, em regra, qualquer um que componha ambiente de uso coletivo não está pronto para receber, com dignidade, a pessoa com nanismo. Por ilustração, na hora de lavar as mãos a pia é alta demais... o vaso também... e a pessoa tem que sair sem a higiene usual, condizente com os impostos que igualmente recolhe aos cofres públicos.

Agora vamos imaginar a pessoa com nanismo tendo que guardar pertences sobre os assentos em ônibus, avião, trem... eternamente pedindo ajuda... aquilo que é opcional às pessoas sem deficiência passa a ser imposto aos diferentes.

Passando aos supermercados novos transtornos! Inexistem adaptações para o alcance de produtos nas prateleiras mais altas... mais ajuda de terceiros, sem contar a paciência/tolerância do cliente que tem que ir atrás de uma "boa alma" que trabalhe no local para a retirada do bem... para pagar outro sufoco no caixa alto... para ensacar as mercadorias só pressão dos empregados e da sociedade que tem pressa... Os balcões comumente têm altura incompatível para os que possuem baixa estatura... shoppings, feiras livres, padarias, bancos... 24h dia em total desafio... interminável pesadelo!

Há que ser considerado, apesar da tecnologia crescente, deficientes que necessitam usar orelhão para um contato urgente e que ficam frustrados pela altura em que se encontram, em total desrespeito aos que medem, no máximo 1,50 m de altura.

Até para pegar dinheiro em caixas eletrônicos é um transtorno! Ora, como se o deficiente é consumidor e paga por esse serviço? Serão uns menos consumidores que outros... mas a lei fala em igualdade! Triste percebermos uma realidade onde as leis são desrespeitadas pelos próprios gestores.

Amigos, coloquem-se nos lugares das pessoas com nanismo, interagindo com as imagens mostradas no vídeo de Priscila Menucci, onde está estampado o contexto narrado. Para os que têm olhos para ver, sem dúvida alguma, ficarão consternados; desalentados: https://www.youtube.com/watch?v=YDxGlmC7p_w

A despeito do lamentável conjunto de circunstâncias relacionadas, no que tange a empregabilidade, as pessoas com nanismo estão na frente dos deficientes cegos e cadeirantes, já que são diminutas as adaptações que o empresário tem que fazer no meio ambiente do trabalho. Logo, para fins de preenchimento de vagas para atender a Lei de Cotas as pessoas com nanismo caminham melhor.

Perceptível é que as diversidades existem na natureza como são e não como a coletividade gostaria que fossem, pelo que hão que ser contempladas com idênticas oportunidades. Com meus olhos cegos consigo enxergar que deficiente é o nosso Brasil que não está preparado para nos recepcionar. Fato é que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é solenemente IGNORADA pelos três Poderes; assim é que gestores de toda ordem, juízes, promotores, defensores, parlamentares... desconhecem o maravilhoso Artigo 8 desse significativo diploma legal. Incluir é processo de construção de sociedade igual para todos; mas será que uns são mais iguais que os outros?

Carinhosamente.

Deborah Prates



# 12.PERSONA

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

* Entrevista: Scott Rains -- O  Turismo Inclusivo e Suas Perspectivas

Pergunta: Como se tornou uma pessoa com deficiência?
Scott Rains: Com 12 anos comecei a sentir fraqueza na mão esquerda, isso progrediu até o braço. Com 16 anos os médicos descobriram um tumor na coluna dorsal.
Minha condição piorou, e aos 17 anos pediram permissão para fazer uma biópsia, com a intenção de um possível tratamento. No entanto, isso paralisou meu corpo. Hoje sou tetraplégico.

Pergunta:  Por que se interessou em trabalhar com Turismo Inclusivo? Há quanto tempo está nessa área?
S. R.: Há dez anos trabalho com Turismo Inclusivo, especificamente porque há 40 anos viajo como cadeirante e estudante de intercâmbio na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e na USP (Universidade de São Paulo). Fiquei muito interessado neste campo, depois de uma viagem de aniversário de casamento com minha esposa Patrícia. Decidimos que este trabalho seria um investimento no nosso futuro e aposentadoria. A ideia foi investigar lugares interessantes e informar a população interessada sobre a questão da acessibilidade e inclusão. Temos lugares prediletos, como por exemplo, o Brasil. Estaremos de volta ao Brasil pela oitava vez.

Pergunta:Qual é a diferença entre Turismo Adaptado e Turismo Inclusivo? E qual a importância do Turismo Inclusivo?
S.R.: Há uma distinção entre os dois. Algo “adaptado” significa que não serve para todos. Adaptar este produto e indicar quem é o cliente, a quem pertence ou não, é estigmatizar. Uma criança não é igual a um adolescente, um adulto ou um idoso. Cada pessoa passa por diferentes etapas.
O turismo inclusivo depende da pessoa e perspectiva. Do ponto de vista social é criado um legado acessível na arquitetura e inclusive nas relações humanas que permita a participação total do cidadão, tanto no turismo doméstico como no turismo internacional. Falamos em cidadania e não apenas em deficiência.
Da perspectiva pessoal, ampliar às possibilidades de conseguir um emprego, trabalhar e ter direito a escolher uma viagem para suas férias. Uma coisa leva à outra.

Pergunta: Você fez o 1ª workshop, no Brasil, sobre Desenho Universal em turismo. Por que é tão importante o Desenho Universal, no que diz respeito à questão do turismo?
S.R.: Antes de tudo, o Desenho Universal inclui toda a sociedade. Portanto, ele é inclusivo. O alvo é criar espaços, produtos, práticas e normas que servem para todas as pessoas, na maior extensão possível, sem necessidade de adaptação ou desenho especializado. Desenho universal é uma referência que orienta o processo de desenhar um lugar, um produto, ou uma sociedade.
Temos construído ônibus que não são acessíveis para cegos e cadeirantes, quartos de hotéis onde não há telefone que converte voz em texto para surdos, onde não há rampas e elevadores especiais que dão acesso aos quartos e às áreas de acomodação, piscinas, das quais um hóspede cadeirante não pode sair, porque não tem barra para a locomoção na água. O Desenho Universal tem uma visão mais ampla do usuário, constrói para o ser humano algo real, não um ideal aperfeiçoado.

Pergunta:  Como você vê a questão da acessibilidade arquitetônica nos Estados Unidos e no Brasil?
S.R.: No Brasil temos muitos especialistas na questão de acessibilidade arquitetônica, como por exemplo: Veronica Camisão do Rio de Janeiro, Marcelo Guimarães da UFMG, Regina Cohen da UFRJ, Silvana Cambiaghi em São Paulo e muitos mais. Nos EUA, cada Estado tem normas de acessibilidade baseadas na Americans with Disabilities Act. Hoje ouvi falar da falta de lugares para cadeirantes nos trens AMTRAK, no estado de Illinois. Fiscalizar é uma tarefa contínua.

Pergunta:  Como consultor em turismo você conheceu muitos países. Em sua opinião, qual é o país mais acessível e o menos acessível para pessoas com deficiência, dentre os que você visitou?
S.R.: Esta é uma questão impossível de responder. Não espero o mesmo nível de acessibilidade arquitetônica em Senegal ou Nepal, como a que tem no Japão e Inglaterra. No Equador e na Tailândia, encontrei um povo bem disposto a contribuir nessa questão, muito mais do que na França ou na Rússia.
Nesse momento o mundo inteiro está pensando em acessibilidade. Por exemplo, a República Democrática da Geórgia, Mongólia e Malásia pretendem lançar o turismo inclusivo em seus países. Ou seja, após a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU, há uma preocupação mundial, no sentido de assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por pessoas envolvidas na organização de atividades turísticas.

Pergunta:  Em relação ao país menos acessível, o que você acredita que poderia ser feito?
S.R.: Educar é fundamental. Implementar a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência nas leis, fiscalizar projetos e manter a infraestrutura são essenciais. As empresas deveriam cumprir as normas do país em relação ao mercado de trabalho, contratando pessoas com deficiência, ou seja, incluindo todos.
O segredo de implantar Turismo Acessível, é que são os turistas com deficiência e os que viajam com eles, que pagam os investimentos destinados à acessibilidade e destinos turísticos.

Pergunta:  Em 2014, no Brasil, teremos a Copa do Mundo e em 2016 as Olímpiadas e as Paralímpiadas. No que se refere à acessibilidade, você acha que o Brasil está preparado para esses grandiosos eventos?
S.R.: Não, o Brasil não está preparado. Corre-se o risco de um fracasso. Um exemplo bem simples aconteceu numa das cidades-sedes da Copa de 2014, durante a 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília, onde houve falta de quartos acessíveis nos hotéis. Outro exemplo é a pesquisa detalhada da engenheira Lígia Gesteira Coelho, sobre a acessibilidade nos aeroportos de São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos), no Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), e em Brasília, Juscelino Kubitschek. Foi observado que estes aeroportos não estão prontos para a Copa do Mundo, Olímpiadas e Paralímpiadas.
É bom lembrar que pessoas com deficiência decidem onde vão viajar, através de recomendações de outras pessoas com deficiência.
A Copa do Mundo pode ser um aviso para investir nesse mercado.
Há também outros problemas como a falta de infraestrutura acessível, transporte adaptado… E por não “enxergar” o idoso, cegos, surdo, anão ou cadeirante como cliente e consumidor, não existem produtos turísticos inclusivos no Brasil. Quando falo sobre “produtos turísticos”, me refiro ao guia turístico que conhece a Língua de Sinais (LIBRAS), ao transporte adaptado para cadeirantes, e por aí vai… Vale lembrar que a cidade do Rio de Janeiro receberá em 2016, milhares de atletas e espectadores com deficiência.

Pergunta:  O professor Edward Wilson, da Universidade de Harvard, afirmou que “o processo evolutivo é mais bem-sucedido em sociedades nas quais os indivíduos colaboram uns com os outros para um objetivo comum. Assim, grupos de pessoas, empresas e até países que agem pensando em benefício dos outros e de forma coletiva alcançam mais sucesso.” Qual sua reflexão a respeito dessa afirmativa?
S.R.: Concordo. Eu posso fazer críticas a respeito do Brasil, porque vi este país crescer neste aspecto, desde a minha primeira visita em 1971, antes de estar paralisado, e voltei a estudar na USP, apenas três anos depois de me tornar cadeirante.
O povo brasileiro e a cultura brasileira têm condições de introduzir no mundo inteiro uma nova visão do que significa ser plenamente humano, com todas as nossas diferenças e deficiências. Todo mundo reconhece uma “brasilidade”, em como um(a) brasileiro(a) se veste.

Acredito que nestes anos que antecedem os Jogos do Rio 2016, este patrimônio cultural, dará sua contribuição mais importante, no sentido de humanizar a sociedade mundialmente.

Pergunta:  Segundo a Revista americana MarketAbility, há cerca de 21 milhões de americanos com deficiência que gastam US$13.6 bilhões de dólares, anualmente, em hotéis, restaurantes e viagens aéreas. Conte-nos sobre essa realidade de consumo das PcD americanas.
S.R.: Segundo o censo de 2010, são 56,7 milhões de americanos com deficiência. Sem contar que a população americana está envelhecendo, isso significa que mais pessoas necessitarão de acessibilidade no turismo. O valor de US$ 13,6 bilhões de dólares foi descoberto através de nossos estudos de 2002 e 2005, com mais ou menos 48 milhões de americanos. Em nosso país há um mercado forte, consciente e em crescimento.
Se o Brasil quiser se tornar um país de turismo de 1º mundo, precisa lembrar que americanos consumidores com deficiência, estão acostumados a um nível de serviço e aceitação que a pessoa com deficiência brasileira não imagina. Se a sociedade brasileira e o Ministério do Turismo trabalhar e investir em campanhas educativas e estratégias de conscientização, acredito que isso beneficiará um grande número de turistas. O nível de serviço turístico vai melhorar sob a influência deste grupo de visitantes.

Pergunta:  Atualmente em qual(ais) projeto(s) está envolvido?
S.R.: Estou envolvido na formação de uma nova associação mundial, provendo Turismo Inclusivo, que vamos lançar no congresso “Destinos Para Todos em Montreal”, em outubro de 2014. Estamos escrevendo um manual para a implantação e gestão de Turismo Inclusivo na República da Geórgia, criando uma nova secretaria sobre transporte e acessibilidade na Disabled People’s International. Estamos promovendo normas hoteleiras que integram o Desenho Universal e o meio ambiente no Sul da África, e apoiando um site especializado em proporcionar fotos de pessoas com deficiência para marketing. Temos também vários projetos no Brasil, que iremos revelar na Feira Reatech, em São Paulo.

Pergunta:  Quais são seus planos para o futuro?
S.R.: Em junho darei palestras em Foz do Iguaçu, e aproveitarei para me divertir com jovens amigos, do Programa da Angela Ferreira Fashion Inclusivo.
Pretendo ver alguns jogos da Copa Confederações. E se Deus quiser vou passar por Mossoró, ver alunos que estão estudando sobre deficiência. E também, viajar pelo Maranhão, para curtir os Lençóis Maranhenses com bons amigos.

Pergunta:  Notamos que nas Redes Sociais, especialmente no Facebook, você é uma pessoa muito querida pelo povo brasileiro. O que você tem a dizer a respeito disso?
S.R.: O que dizer? O Brasil vale. O povo Brasileiro é legal. Me fez muito bem as amizades dos últimos 40 anos que fiz com brasileiros.

Veja como você pode ajudá-lo:
http://www.rollingrains.com/2013/04/with-a-little-help-from-my-frieds.html

//Fonte:Entrevista publicada na revista deficiente ciente em 30/04/2013.



# 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.

* Uso de colírio provoca glaucoma

Fabiana Cambricoli - O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Em um ano, a visão do adolescente Alefe Nogueira passou de perfeita para quase inexistente. Aos 13 anos, ele está praticamente cego. Só enxerga feixes de luz. A causa do problema não foi uma doença hereditária nem um acidente. O uso contínuo de um colírio, vendido sem
receita em qualquer farmácia, foi o causador da perda de visão.

Alefe é um dos muitos jovens que ficaram cegos ou com baixa visão após desenvolver um tipo de glaucoma causado pelo uso inadequado de produtos oftalmológicos com corticoide. Esta segunda-feira, 26, é o dia nacional de combate à doença.

A falta de controle sobre a comercialização desse tipo de produto é alvo de críticas de entidades médicas. No mês passado, a Sociedade Brasileira de Glaucoma editou um consenso classificando esse tipo de glaucoma como o mais comum entre aqueles de causa conhecida e, portanto, o mais
evitável.

O uso do colírio com corticoide pode ser benéfico em muitas situações, mas seu uso crônico, sem indicação médica, é o que traz problema. Quando usado por anos, o corticoide provoca danos na estrutura do olho que levam ao aumento da pressão ocular, o que pode causar cegueira, diz Augusto Paranhos Jr., professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina e coordenador do consenso.

Foi o que aconteceu com Alefe. Em 2008, ele teve uma conjuntivite alérgica e o médico nos receitou um colírio com corticoide. Depois, todas as vezes que ele voltou a ter essa mesma alergia nem voltei ao médico, já passava na farmácia e comprava. O médico não nos alertou do perigo. Se a farmácia exigisse receita, com certeza isso não teria acontecido, conta o comerciante Alexandre da Silva Nogueira, de 36 anos, pai de Alefe.

O adolescente fez uso contínuo do colírio por quase quatro anos, até começar a apresentar problemas de visão. Achei que ele precisasse de óculos. Só depois descobrimos o problema e já estava grave, conta Nogueira.

Segundo Paranhos Jr., a falta de sintomas torna a situação ainda mais perigosa. A pressão do olho vai subindo aos poucos, mas sem que o paciente sinta nada. Quando o problema é descoberto, costuma estar num estágio irreversível, diz.
Regulação. Presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, Francisco Eduardo Lopes Lima diz que a entidade já protocolou, sem sucesso, duas solicitações de regulação da venda desses produtos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A sociedade defende que a retenção da
receita médica seja obrigatória.

A primeira solicitação foi feita em 2011 e ficou sem retorno. A segunda foi protocolada em 2013 e recebeu como resposta uma explicação sobre outro assunto. A impressão é que eles nem leram nosso pedido. Um total descaso, diz ele.

Em nota, a Anvisa afirmou ao Estado que todas as demandas referentes ao controle de medicamentos estão sendo tratadas em um grupo coordenado pela agência que avalia formas para fazer com que, no Brasil, a prescrição médica seja, de fato, respeitada. A agência diz que não
adianta tratar cada medicamento de forma individual, mas garantir que a receita seja exigida pelas farmácias.

Para Lima, alguns medicamentos com efeitos colaterais graves devem ser tratados  de maneira individual. Assim como passaram a exigir retenção de receita para antibióticos, o mesmo deveria ocorrer com os colírios com corticoide.

//Fonte: jornal Estado de SP 26/05/2014



#14. REENCONTRO

Coluna Livre:

Nome: Marlene Lucélia Garcia
Formação: ensino superior incompleto
Estado civil: solteira
Profissão: em breve, Psicóloga
Período em que esteve no I B C.: 1972 a 1974

Breve comentário sobre este período:
Nessa fase, fiz grandes amigos e muitas descobertas interessantes, como, afirmar minha identidade e me descobrir enquanto pessoa.

Residência Atual: Rua General Belegarde, 94 casa 27
Engenho Novo    Cep 20710-/003
Rio de Janeiro Rj

Objetivos Neste Reencontro:
Contatos: (fones e/ou e-mails)
Fone residencial: 3277-5923
celular: 9688-2930.
e-mail:  mlgarcia@oi.com.br

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



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Inclusão a Ferro e Fogo

No meu tempo de aluno do Instituto Benjamin Constant, havia um  colega de infortúnio, que, encarnava como poucos,  o   renomado "malandro carioca".

Negro - oriundo de uma das muitas favelas cariocas-,  fala mansa, gestos descansados, gozador de mão cheia,  vivia cantarolando pagode, e, não queria nada com os afazeres escolares.

Sempre que ria, aquele seu riso medonho, todo escárnio, puro deboche,  o tal filho remoto de áfrica,  me trazia de volta fantasmas ,que pensava ter deixado em algum lugar da infância. Me vinham: Moleque Saci, Papafigos, Boi-da-cara-prêta, Mula-sem-cabeça, o capeta e similares...

Sonhador contumaz, o crioulo vivia contando "façanhas" testemunhadas por ele na favela onde morava. A malandragem era seus heróis...

Marcou passo no curso primário (tinha sérios problemas de aprendizagem) e, foi " convidado" a se retirar do tradicional educandário.

Anos depois, conversando com colegas do tempo de internato, tive notícias do legítimo representante da mítica "malandragem carioca":

Ao  deixar o Instituto, voltara a sua favela, e, se aproximara do pessoal do "movimento" (traficantes de drogas), e, já algum tempo, passava a "mercadoria" a estudantes de faculdades.

(Os traficantes, com muita sensibilidade, perceberam na sua condição de cego, claro, que com
adesão dele, uma forma discreta de distribuir a "erva maldita")...

Casou e constituiu família... E dizem, não vive mal...

 Valdenito de Souza
 (fevereiro/2005)

* Retratos de uma Cidade

Virgínia Vendramini

Enquanto o dia amanhece
Na cidade que não dorme,
A mídia grita notícias
As manchetes são retratos
Do dia a dia banal.
Morte, figura central.


Enquanto acordo com medo,
Refém de meus pesadelos
O dia revela segredos.
De tantas vidas perdidas.
Tantas histórias sofridas
Que ninguém escreverá


O dia passa depressa,
O tempo se vai. Não chego.
Perco a hora, o compromisso,
A paciência, o juizo.
Me perco na multidão
Sou quase nada, ninguém,
Sou cidadão indefeso,
Sem paz, sem voz, sem razão.


Enquanto fico acordada
No pesadelo da insônia,
A noite esconde tragédias:
Tráfico, estupro, miséria.


A cidade que era bela
Se agita, vibra em conflitos,
Em permanente agonia.
Atritos. Tiros. Distritos.
Na cidade quase lixo.
Na noite sem poesia,
Os sonhos viram detritos.

Virginia Vendramini / maio/2014



#16. ETIQUETA

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

* Do Individual ao Coletivo

A cada mês fico pensando o que escrever sobre etiqueta, um assunto tão amplo e ao mesmo tempo restrito. Como já disse etiqueta é comportamento, e comportamento, muitas vezes, é proveniente da cultura local. Algumas vezes da maneira como é educado. Falo isso por em algumas circunstancias mesmo que a cultura local divulgue certas ações como natural o educador ou responsável incentiva outras ações.
Para algumas pessoas pensar ou falar sobre etiqueta é futilidade, é ceifar a liberdade de cada um. Pensando conforme esses  pontos de vista, etiqueta pode sim restringir a liberdade, mas de um ponto de vista bem individualista. Que está pautada sobre a minha vontade não na do coletivo.
Atualmente está normal encontrar pelas ruas pessoas escutando musica sem fone de ouvido. Simplesmente pelo desejo pessoal de escutar aquela musica ou aquele programa musical. Uma vez viajei com alguns colegas de trabalho para a praia. Organizamos uma van e fomos em viagem. Normalmente não conhecemos os familiares das pessoas com quem trabalhamos, o comum é projetarmos as ações dos nossos colegas, infelizmente projetei errado. 
Os filhos de uma colega, filhos jovens, foram escutando musica do local de partida até o destino sem fone de ouvido. O que impediu algumas ou se podemos dizer a maioria de dormir e descansar durante a viagem. Isto gerou várias consequências. A pergunta que fiz na época foi: - Não existe fone de ouvido? É a mesma pergunta que faço hoje em dia ao deparar com esses rádios, celulares ou qualquer outro aparelho ligado a quem quiser apreciar ou rejeitar a musica que está tocando.
Gosto musical, ou melhor dizendo gosto pessoal, é muito pessoal. Nem todo mundo gosta da mesma coisa, da mesma arte, da mesma comida etc. É necessário respeitar o outro, compreender que vale a pena participar do equilíbrio no convívio entre as pessoas. Imagine se 10 pessoas entram em um ambiente, vamos pensar num coletivo, com seus aparelhos sonoros ligados sem fone de ouvido e com as mais variadas musicas. Quem está sendo ceifado nesse momento? Aquele que deseja descansar durante a viagem ou que está fazendo uso da leitura, alguém que está aproveitando para uma reflexão, são muitos os casos que também lutam por sua liberdade seja de expressão ou comportamento.
Pensar no outro é pensar em mim. Respeitar o outro é buscar respeito com a minha pessoa. As pessoas estão cada dia mais se desrespeitando, se ignorando e tomando decisões que reforçam essas certezas. Quando "grito" ao mundo que faço o que quero, também estou dizendo que podem fazer comigo o que bem quiserem. Um simples fone de ouvido não pode ser motivo de desrespeito. Quando faço isso dou ao outro o direito de fazer o que ele acha certo, como por exemplo soltar gazes do seu lado, arrotar fazendo barulho, fazer necessidades físicas em publico ou alguma outra ação que te incomoda. 
O convívio de uma comunidade parte do individual para o coletivo, de um para todos. Uma comunidade não é apenas os ambientes frequentados, mas os que também ainda não são frequentados. É preciso olhar para além do smartfone, além da mão que o manuseia. Dessa forma se consegue sair do "Eu" para o "todo". Isso é etiqueta.

Tânia Araújo
Consultora de imagem e coach
Contato@taniaaraujo.com.br



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* de cego e de louco, cada um tem uma moto

Motorista cego bate recorde mundial de velocidade em moto

Stuart Gunn é o cego e deficiente físico mais rápido do mundo em uma motocicleta.
O escocês de 39 anos de idade bateu o recorde de velocidade no sábado, quando atingiu 268 km/h, em North Yorkshire, no norte da Inglaterra.
Estou em êxtase. É Absolutamente fascinante#, disse Gunn à mídia local.
Ele superou o recorde anterior estabelecido, de 264 km/h, obtido em 2003 pelo também cego, e ex-soldado britânico, Billy Baxter.
O pai do piloto, Geoff Gunn, acompanhou o filho durante a prova, e o guiou através de um sistema de intercomunicação.
[O pai de Stuart (à direita) acompanhou o piloto durante a prova em que atingiu 268 km/h. Foto: Stuart Gunn]
O pai de Stuart (à direita) acompanhou o piloto durante a prova em que atingiu 268 km/h.

Um ataque surpresa
A história de Stuart Gunn é de superação.
Há 11 anos, ele ficou gravemente ferido em um acidente de moto que o deixou parcialmente paralisado. Anos mais tarde, convulsões relacionadas ao acidente o deixaram cego.
Surpreendentemente, ele decidiu que a melhor coisa a fazer seria subir novamente numa moto, e conduzi-la o mais rápido possível.
Quando, no final do ano passado, Gunn se preparava para bater o recorde de velocidade, ele sofreu uma agressão.
Ele foi atacado de surpresa em sua própria casa.
O piloto contou à BBC que estava esperando pelo correio quando abriu a  porta e um homem o atacou, cortando seu rosto antes de roubar seus pertences.
Gunn disse que o incidente o deixou abalado, mas que estava determinado a conquistar o seu objetivo.

Mensagem positiva
O piloto contou que no sábado o vento era tão forte que ficou surpreso ao ouvir que ele havia conseguido quebrar o recorde.
Espero que isso mostre que ser cego, ou deficiente físico, não significa que uma pessoa deva alterar ou limitar sua vida#, Gunn disse à jornalistas locais.
Em sua conta no Twitter, o escocês escreveu um #Whoooohaaaa!# para celebrar a vitória que selou uma grande conquista e representou um novo momento em sua carreira como motociclista.

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

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

1. Seleção brasileira de futebol de cinco conquista mais um feito!

Trago nesse clima de copa do mundo de futebol, uma notícia que alegra muito aqueles que é amante do esporte!
Na última semana de maio, a seleção de futebol de cinco conquistou mais um feito!

Jefinho, Ricardinho e cia, fiséram bonito conquistando de forma espetacular o torneio realizado na Inglaterra. Esse torneio serviu de preparação para o mundial, que será em novembro, onde tentaremos conquistar o tetra campeonato mundial.

2. Confira mais detalhes sobre esse feito:

A Seleção Brasileira de Futebol de 5 conquistou no último domingo (1) o título do Quad Nations Cup, em Hereford, na Inglaterra. O Brasil ficou no 0 a 0 contra os donos da casa e levantou o troféu diante da pressão da torcida adversária, por levar vantagem no saldo de gols construído nas vitórias sobre a Espanha (2 a 0) e Itália (5 a 0), nas duas primeiras rodadas da competição.

Jefinho, Ricardinho e cia foram para o último jogo com a vantagem do empate. Mesmo assim, a seleção partiu para cima dos ingleses, mas não conseguiu balançar as redes adversárias, que contou com excelente atuação do goleiro.

A Inglaterra pouco chegou ao ataque. Na única chance que teve o goleiro Tonislan fez grande defesa. O resultado de 0 a 0 garantiu mais um título para a Seleção Brasileira, que desde 2007 conquistou tudo o que disputou. Entre as principais conquistas estão os Jogos Paralímpicos de
Pequim 2008 e Londres 2012, o Mundial de 2010 e os Jogos Parapan-Americanos Rio 2007 e Guadalajara 2011.

Com quatro gols marcados, dos sete do Brasil durante o torneio, Ricardinho ficou no topo da artilharia. O craque fez uma avaliação positiva da participação brasileira no evento, destacando ainda a importância de dar ritmo aos atletas em ano de Mundial.

- Foi um campeonato bom, onde a gente mais vez saiu com o título. O que tiramos desse torneio foi o padrão de jogo desenvolvido. No último jogo (contra a Inglaterra) jogamos muito. Mesmo não conseguindo marcar o gol, taticamente fomos perfeitos. Foi importante também para os atletas
pegarem ritmo de jogo para a disputa do Mundial - avaliou o artilheiro.

Em novembro, a Seleção Brasileira de Futebol de 5 vai em busca do tetracampeonato Mundial, em Tóquio, no Japão. A competição reunirá as principais forças da modalidade e começa no dia 16. O Brasil ainda aguarda o sorteio dos grupos para confirmar a estreia da equipe na competição.

* linha
Parceiros do Futebol de 5 brasileiro

A Seleção Brasileira de Futebol de 5 se prepara para os principais desafios contando com o apoio dos patrocinadores oficiais CAIXA Loterias e Coca-Cola, além da parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que repassa à Confederação recursos da Lei Piva do Governo Federal.

3. Agradecimentos:
Agradeço a Confederação brasileira de desporto para Cegos (CBDV) na pessoa do Tadeu Casqueira. Ele é quem faz a cobertura de todos os movimentos esportivos de atletas e seleções.

4. Considerações finais:
Quero dar meus parabéns à toda comissão técnica e aos atletas. Ainda, falar que esse feito de ser uma seleção campeã, se dar também porquê existem muitos atletas que faz com que possamos ser os melhores. Contribuindo muito para o desempenho dessa seleção, Abrilhantando os torneios
nacionais, brigando por uma vaga, e assim dando trabalho para os técnicos, na escolha dos melhores, que na minha opinião são muitos.
Aproveito, para fazer uma pergunta aos coordenadores, se por acaso chegar aos ouvidos deles:
Porquê o grande atleta João, que brilhou nos campeonatos disputados nesse último ano. Não foi convocado para reintegrar a gloriosa seleção?
Com a palavra os coordenadores e técnicos...



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1.COBERTURA PELO INSS PARA QUEM VIAJA - UTILIDADE PÚBLICA (bom saber)

 Há direitos que existem, mas, infelizmente, não usufruímos por desconhecê-los. Um deles é o "Seguro Saúde" para os contribuintes ou beneficiários do INSS quando em viagem para: PORTUGAL - ESPANHA - ITÁLIA - GRÉCIA - ARGENTINA - CHILE e URUGUAI.
Antes da viagem é necessário requerer no Setor de Acordos Internacionais do INSS, na Rua México 128 (e outros locais em cidades Brasileiras), o formulário apropriado (IB2 para a Itália etc). Com esse documento, no caso de acidentes, você poderá ser socorrido e medicado pelo serviço público do país que enviará a conta para o INSS pagar.
É bom lembrar que em alguns desses países a saúde pública é de excelente qualidade e que, não tomando essas providências, quem pagará a conta poderá ser você.

Auxilio-acidente
Benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com seqüelas que reduzem sua capacidade de trabalho. É concedido para segurados que recebiam auxílio-doença. 
Têm direito ao auxílio-acidente o trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurador especial. O empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo não recebem o benefício.
Para concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades, por meio de exame da perícia médica da Previdência Social.
O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social exceto aposentadoria. O benefício deixa  de ser pago quando o trabalhador se aposenta.

Pagamento
A partir do dia seguinte em que cessa o auxílio-doença.

Valor do benefício
Corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente.

Perda da qualidade de segurado
PARA MAIORES INFORMAÇÕES (VIDE NO LINK ABAIXO):
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=111

2. Vacina anti-câncer

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

<http://www.vacinacontraocancer.com.br/>
Isto sim é algo que precisa ser repassado..........
Alguém pode  estar precisando !!!!!
Por favor, divulguem esta vitória da medicina genética brasileira!!!!

3.SARAH RIO- já está cadastrando para atendimento.

Centro Internacional SARAH de Neurorreabilitação e Neurociências
O HOSPITAL SARAH RIO, especializado em neurorreabilitação, inaugurado no dia 1º de maio de 2009, na Barra da Tijuca, já está cadastrando para atendimento  novos  pacientes adultos e crianças com as seguintes patologias, dentre outras:
- Paralisia cerebral
-  Crianças com atraso do desenvolvimento  motor
-  Sequela de traumatismo craniano
-  Sequela de AVC
- Sequelas de hipóxia cerebral
- Má-formação cerebral
-  Sequela de traumatismo medular
- Doenças medulares não traumáticas como mielites e mielopatias
- Doenças neuromusculares como miopatias, neuropatias periféricas hereditárias e adquiridas, amiotrofia espinhal
- Doença de Parkinson e Parkinsonismo
- Ataxias
- Doença de Alzeihmer e demências em estágio inicial
- Esclerose múltipla
- Esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial
- Mielomeningocele
- Espinha bífida
- Paralisia facial

O atendimento é totalmente gratuito.
O cadastro para atendimento de novos pacientes é feito exclusivamente pelos telefones:
(21) 3543-7600
(21) 3543-7600
(21) 3543-7600
(21) 3543-7600 e  (21) 3543-7601/2,  das 08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço:
Embaixador Abelardo Bueno, nº 1.500
Barra da Tijuca
22775-040 - Rio de Janeiro - RJ
http://www.sarah.br/

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De: Flavio couto e silva de oliveira <flaviocsoliveira@gmail.com>

Prezados,

Parabéns por mais essa edição!

Abraços a todos e especiais a Ivonete, por me dar a honra.

Flávio
***

Agradeço em nome da equipe Contraponto.Em 25/05/2014, às 18:32, Jornal Contraponto <contraponto@exaluibc.org.br> escreveu:

Valdenito de Souza - editor> > Salve
De: CAIDI Centro de Apoio e Integração dos Deficientes de Itajubá <caidi.itajuba@gmail.com>

Boa tarde Valdenito, tudo bem? Já teenviamos algumas vezes e-mails, em busca de alguns apoios, agoraprecisamos novamente para nossa instituição CAIDI, entidade que  atua na área das pesso
as com deficiência de Itajubá e microrregião. Estamos precisando do e-mail ou telefone do professor de informática, você nos enviou outro dia, mas não anotamos na agenda e agora em caráter de urgência, estamos precisando e não estamo localizando. Envie-nos por favor pois estamos com algumas dificuldades com o jaws ficamos gratos e aguardamos seu retorno o mais urgente ok, abraços, salete.

***

Salve Amigos,

Contate o Rodrigo Ricarte(rricartemarques@gmail.com)

Valdenito de Souza

De: Marcilia maciel <marcilia601@gmail.com>

Sim.  Foi o q me informaram - q precisam de voluntários.  Não é isso?

Marcilia

***

Salve Marcilia,

Obrigado por nos escrever, aguarde contato.

Valdenito de Souza - editor

- - -

* 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)

