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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

*O Futuro do Documento

Foi   aprovado, no Senado  Federal, no último dia 10 de junho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência- Lei Brasileira da Inclusão,(documento que tramitava desde 2003 no SF, quando surgiu por uma sugestão do Senador Paulo Paim -PT/RGS), faltando agora a sanção da presidente  para a    Lei entrar em vigor.

Foram muitos anos de discussão com a sociedade para aprovarmos algo totalmente em consonância com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência já promulgada no Brasil, com status de Emenda Constitucional.

Segundo os "apologistas" deste documento,  esta lei  beneficiará quase 50 milhões de Brasileiros. Sua implantação, fará a nossa sociedade mais cidadã, mais participativa, mais acessível.
 
O documento, que agrega várias leis valoriza a pessoa com deficiência, contribuindo para  sua inclusão na sociedade.

(?!)

Refletindo com meus companheiros:

O  estatuto, sonho de muitos, cumprirá seu papel social, ou se perderá no emaranhado de leis existentes no nosso país?

Ou será uma lei a mais a fazer parte do somatório das leis, inoquas que, chegam mesmo a serem   ignoradas...

Cabe aos segmentos aludidos no texto, definir o futuro deste documento.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

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

O mês de junho de 2015 tem especial significado para o segmento dos deficientes visuais, mais especificamente para aqueles ligados ao Instituto Benjamin Constant (IBC): A Associação dos Ex-Alunos do IBC completa o seu quinquagésimo quinto aniversário.

Tudo começou em junho de 1960, quando um grupo de ex-alunos do IBC, percebendo a  necessidade de conscientizar a sociedade acerca dos assuntos afetos à pessoa com deficiência
visual (mormente à educação da mesma), resolveu fundar a Associação dos Ex-alunos do IBC, tornando-se, este grupo, conhecido como "Associados Fundadores".

Ao longo dessa trajetória, citamos algumas Atividades que a Associação foi capaz de realizar:

Criação e manutenção de alguns canais de comunicação, tais como: uma lista de discussão
e página na internet; o Jornal Contraponto e a web Rádio com o mesmo nome a qual, sem dúvida, vem se afirmando como um grande veículo para a difusão dos temas de nosso interesse. Além dos canais citados, destacamos também a "Escola Virtual José Álvares de Azevedo.

Participação nas discussões relativas às questões dos deficientes visuais:

Contribuição nas discussões sobre o provimento número 12, marcando presença nas reuniões e como signatária dos dois documentos encaminhados ao TJ.

Colaboração na feitura e encaminhamento ao Deputado Paulo Ramos de anteprojeto de lei sobre as condições de participação de pessoas com deficiência em concursos públicos no Estado do
Rio de Janeiro, originando a lei de adequação dos concursos públicos, sancionada, sem veto, pelo governador Sérgio Cabral.

O PNE (Plano Nacional de Educação), especialmente a Meta IV, recebeu da nossa Associação, sugestões tiradas em reuniões abertas, realizadas com este fim.

Em parceria com o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos cegos, elaboração  de relatório sobre a proposta do Estatuto das Pessoas com Deficiência.

Colaboração na feitura e encaminhamento de documentos ao Ministério Público estadual sobre acessibilidade nos ônibus e livro acessível.

Participação no movimento relativo ao Livro Acessível, coordenando as manifestações do Rio Centro e da Biblioteca Nacional, bem como assinando o abaixo-assinado.

Promoção de um debate com a Secretaria de Educação Especial do MEC sobre escola inclusiva.

Além da criação dos canais de comunicação já citados e a participação ativa em questões relevantes aos nossos interesses, a nossa Associação, em parceria com o Conselho Brasileiro para o
Bem-Estar dos Cegos, ofereceu cursos preparatórios para concursos públicos.

E, concluindo, não poderíamos deixar de destacar o lançamento, em 2014, do livro "Histórias do Casarão Rosa da Praia Vermelha", contos e crônicas escritos por ex-alunos do IBC.

Lembramos que a Associação "somos todos nós", há muito o que fazer em prol do nosso segmento: Mãos à obra!...



#3. O IBC  EM FOCO

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

* Trajetória de uma coluna

Começo por dizer que esta coluna iniciou, acompanhando a criação e a evolução do Jornal Contraponto, sempre com a responsabilidade de abordar os temas ligados ao Instituto Benjamin Constant, seja no resgate de sua história, como instituição realizadora no campo da educação especializada, relembrando suas grandes personalidades e seus momentos de afirmação como instituição disseminadora de conhecimento a ser desfrutado pelas pessoas cegas e de baixa visão, seja participando com suas colunas, da defesa vigorosa do IBC e do INES, diante das ameaças do MEC, em face de sua intenção em fechar suas escolas, transferindo suas crianças para as escolas chamadas regulares sem qualquer estrutura para recebê-las.

Foi o que aconteceu em 2011, quando os chamados inclusivistas pressionavam o MEC, no sentido de fazer das escolas especializadas apenas centros de atendimento aptas a funcionar no contra turno, o que transferia para as escolas chamadas regulares, a competência de certificar os alunos com
deficiência, que lá seriam matriculados desde tenra idade.

Na oportunidade, sem negar a importância dos caminhos da inclusão escolar,  esta coluna se transformou em uma tribuna voltada para a defesa das escolas especializadas, como é o IBC.
Meu compromisso, ao ser convidado pelo Diretor do Jornal, Valdenito de Souza, foi o de dar prosseguimento ao relevante trabalho iniciado por nosso companheiro Paulo Roberto da Costa, sempre muito zeloso pelo cuidado e pelo respeito que tratava nesta coluna, das coisas do nosso IBC.

Paulo Roberto se preocupava permanentemente em recuperar os feitos de personalidades que já haviam estudado e trabalhado na instituição, conferindo a eles, justa homenagem por seus significativos legados, nos campos, da cultura, das artes, e em outros campos profissionais.
Nesta coluna Paulo também lançava seu olhar crítico sobre os gestores do IBC, preocupado com os seus destinos, em função dos objetivos para os quais foi criado. Infelizmente ele nos deixou e não pôde prosseguir com sua exitosa empreitada.

A partir do fim da década passada, ao assumir a coluna, senti que minha responsabilidade adquiria uma tamanha dimensão, que confesso, temi por não ter condições de manter o seu nível! à medida que o tempo passou, fui tomando gosto, e hoje realizo esse trabalho de forma prazerosa, motivado por fatores ideológicos e afetivos, que não carecem de ser explicados de tão óbvios.

Em minhas matérias tenho manifestado minha preocupação com as políticas pedagógicas e administrativas pouco inovadoras adotadas pelo IBC, em face das exigências das demandas da sociedade e da comunidade institucional como um todo.

Em todo esse tempo à frente desta coluna, tenho acompanhado com bastante realismo, os caminhos por vezes tortuosos percorridos por nossa instituição que completará no mês de setembro, 161 anos de algumas derrotas, pelos resultados educacionais pouco exemplares no processo de inserção social e profissional não alcançada, e muitas vitórias, constatadas pela busca e conquista do protagonismo das pessoas cegas e de baixa visão, incluídas de fato no meio social e no mercado de
trabalho. após desgastantes confrontos do MEC com parcela de nossa comunidade e parte significativa da opinião pública, as autoridades educacionais recuaram, passando a promover concursos públicos para as instituições federais de ensino, no período de 2012 a 2014, incluindo o IBC e o INES, abrindo-nos um tempo de respiro.

Agora, concluído esse processo, com a incorporação de dezenas de novos professores e técnicos, nos deparamos com impasses, gerados pelos cortes efetuados pelo governo federal, por conta do chamado ajuste fiscal, do qual a área da educação não escapou. com esse fato, os recursos se tornaram escassos para desenvolver as ações pedagógicas da instituição, cujas atividades se encontram bastante comprometidas, em contradição às medidas governamentais anteriormente tomadas, de dotar as instituições especializadas de material humano qualificado. Cabe aos
gestores e à comunidade neste momento, diante desse quadro, usar a criatividade em favor de nossos alunos, para que nossa luta não tenha sido em vão.

Qualquer colaboração escrever para: vtr.alberto@gmail.com

Vitor alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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


* Fotógrafo cego apresenta seu trabalho em exposição fotográfica na serra gaúcha

Este álbum contém as fotos tiradas por mim, que foram apresentadas na exposição fotográfica que participei aqui na serra gaúcha, expondo como fotógrafo cego. Neste link, você confere também o vídeo documentário sobre a exposição GerAmor, e logo abaixo, colo o texto explicativo.

Link do Vídeo da matéria completa: https://www.youtube.com/watch?v=UW-AS3Lrwjg

Tema e descrição da minha exposição:

FRAGMENTOS DA VIA DEL VINO 

Esta exposição revela detalhes da Via del Vino, registrados sob a ótica de uma pessoa cega. Para quem enxerga, as imagens são compostas pelo todo, e, na maioria das vezes, os detalhes passam despercebidos. Já para quem não enxerga, as imagens são construídas a partir dos detalhes que podem ser tocados. Esta amostra procura salientar os fragmentos táteis do espaço fotografado, e tem por finalidade, chamar a atenção para a necessidade de se proporcionar meios adequados para que os visitantes com deficiência visual possam criar uma imagem mais completa da arquitetura local.

Wagner Maia

Fonte: WWW.deficienciavisual.com.br

***

* "GPS para cegos" criado por estudante pernambucano vence concurso mundial

Dispositivo possibilita mapear os pontos mais críticos de uma cidade, onde exista mais obstáculos
Os óculos inteligentes criados pelo pernambucano Marcos Antônio da Penha, 27, foram os vencedores do WSYA 2014 (World Summit Youth Awards), na noite de quarta-feira, 17 de junho. Com a finalidade de auxiliar pessoas com deficiência visual a se locomoverem, o dispositivo competia com mais 18 projetos em seis categorias.
O estudante de ciências da computação contou a Folha de S.Paulo como foi receber o resultado. "Eu fiquei feliz demais. Não conseguia parar de gritar." Para o presidente do WSA (World Summit Award), Peter Bruck, o projeto do brasileiro "é realmente um salto em inovação tecnológica".
detalhes dos ?ulos e pulseira que auxiliam cegos a se locomoverem
Chamado de PAW (Project Annuit Walk), o protótipo desenvolvido pelo grupo de pesquisas WearIt, do qual Marcos participa, localiza objetos num ângulo de 120º e calcula o melhor trajeto. Além disso, é possível mapear os pontos mais críticos de uma cidade, onde exista mais obstáculos.
Tecnologias "vestíveis"
O grupo trabalha na criação de tecnologias "vestíveis", acopladas ao próprio corpo, para resolver problemas simples do cotidiano. Dentro desse ramo, os pesquisadores viram na tecnologia assistiva, voltada para um público com algum tipo de deficiência, um nicho de mercado.
Entre os concorrentes dos óculos inteligentes estavam uma iniciativa guatemalteca para reduzir a gravidez na adolescência, um aplicativo indiano de caronas e um documentário dinamarquês sobre a vida nas favelas.
"Eu acho que ele combinou duas coisas de uma maneira muito particular, é realmente um salto em inovação tecnológica. Ele combinou computação com tecnologia de apoio a pessoas com deficiência num modelo de negócio social", destacou Bruck em entrevista à Folha.

Fonte: Folha de São Paulo



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Senado Aprova Projeto de Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência

O Plenário do Senado, neste mês de junho, aprovou a proposta da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (PLS 6/2003). O texto examinado é um substitutivo da Câmara a projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) apresentado em 2003.

O relator da proposta, Romário (PSB-DF), disse que o texto da Câmara poderia até ser aperfeiçoado, mas ressaltou que a proposta tramita há 12 anos no Congresso, tempo em que muitos dos seus benefícios já poderiam estar garantidos às pessoas com deficiência.

O voto do senador é pela aprovação do substitutivo da Câmara com emendas de redação. Ele se emocionou a mencionar a filha Ivy, que tem Síndrome de Down, e avaliou que o projeto garante dignidade às pessoas com deficiência.

Em seguida, o autor da proposta, Paulo Paim, subiu à tribuna para enumerar os avanços proporcionados pelo projeto, como a garantia de auxílio para as pessoas com deficiência. Ele também lembrou de uma de suas irmãs, Marlene, que era cega.

Direitos
A proposta prevê uma série de garantias e direitos às pessoas com deficiência. Pelo texto, fica classificada como pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A tônica do projeto, com mais de 100 artigos, é a previsão do direito de inclusão na vida social nas mais diversas esferas por meio de garantias básicas de acesso, a serem concretizadas por meio de políticas públicas ou de iniciativas a cargo das empresas.

Um dos pontos é o direito ao auxílio-inclusão para a pessoa com deficiência moderada ou grave. Terá direito ao auxílio quem já recebe o Benefício de Prestação Continuada previsto no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que venha a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. O FGTS também poderá ser utilizado na aquisição de órteses e próteses.

Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/06/10/senado-vota-lei-de-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia; acessado em 20 de junho de 2015.

De Olho na Lei
Márcio Lacerda
E-mail> marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Inclusão: Um Longo Caminho a Percorrer - Muitos Obstáculos a Superar

No presente mês de junho de 2015, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant completa o seu quinquagésimo quinto aniversário. Ao longo dessa trajetória, os assuntos afetos ao segmento dos deficientes visuais sempre se mantiveram no cerne das questões da Associação. Dentre esses assuntos, um dos principais, certamente, foi a Educação.

Assim, no ano de 2008 quando, mais uma vez, as escolas especializadas se encontravam sob pesada ameaça de encerramento de suas atividades pedagógicas, a Associação dos Ex-Alunos do IBC, em parceria com a Associação de Docentes do IBC, reuniram-se, em Brasília, com a
Secretária de Educação Especial do MEC, objetivando discutir o problema. A seguir, o resultado da reunião.

Relato sobre a Reunião em Brasília

Em 22 de abril de 2008, eu (Maria Salete), representando a Associação dos Ex-Alunos do IBC e Regina Caropreso, representando a Associação de Docentes do Instituto Benjamin Constant
(ADIBC, estivemos em Brasília, participando de uma reunião com a secretária de Educação Especial, Claudia Pereira Dutra, objetivando criar um canal permanente de discussão acerca dos problemas afetos à inclusão educacional dos deficientes visuais. Participaram também, a assessora da secretária, Claudia Gribovsky, e o deputado federal, Jorge Bitar, articulador da reunião.

Ao início, após as apresentações, as associações colocaram o seu objetivo ao procurar a SEESP/MEC (Secretaria de Educação Especial do MEC), enfatizando que não somos contra a inclusão mas esta, precisa ser real, não ficar apenas no discurso. Neste sentido, realçamos o papel
das escolas especializadas ainda tão necessárias à solidificação da inclusão. Fizemos questão de destacar que, ao contrário do que se alardeia, as escolas especializadas nada têm de segregadoras,
exemplificando com a trajetória do Benjamin Constant que, na década de 60, possuía um grêmio engajado com os movimentos estudantis da época. Some-se ainda, o fato de que a preparação do seu
corpo discente, notória em seus ex-alunos por seu desempenho em sociedade, constitui prova irrefutável do papel do IBC como escola inclusiva.

Logo após, Claudia Dutra tomou a palavra dizendo que o IBC, ninguém negava, "teve" inegável valor ao longo de sua história: esta foi a única conexão que ela fez com a nossa fala inicial, porque em seguida, começou a falar nos movimentos educacionais de 70, 80 e 90, sublinhando as "grandes iniciativas em todo mundo" para que a inclusão acontecesse (alusão aos documentos "Educação para todos" e "declaração de Salamanca"). Detalhe: ela falava e a impressão que nós tínhamos é que não iria mais parar, sua preocupação era passar o discurso preparado do MEC e decorado por ela. A certa altura, quando conseguimos forçar uma brecha para outra colocação nossa, retrucamos dizendo que essas iniciativas enumeradas por ela, foram muito importantes, todavia, nós estávamos ali para ajudar a inclusão a sair do papel porque no Rio de Janeiro, que é a nossa realidade, a   inclusão ainda se encontrava no nível do discurso. Exemplificamos com alunos que saem do IBC para estudar em escola regular e depois voltam totalmente defasados. Fizemos também menção àqueles que nunca tendo estudado no IBC, quando resolvem fazê-lo, é comum ouvir deles a seguinte frase: "Ainda bem que aqui, eu estou aprendendo alguma coisa...". Por fim, citamos o
exemplo dos alunos que estudam no Pedro II, portanto no ensino médio, que enfrentam muitas dificuldades pois é muito comum os professores, principalmente de Matemática, Física e Química, se pronunciarem da seguinte maneira: "Isto é muito visual... não tenho como passar para você.". Neste momento, o deputado Bitar interveio com a seguinte fala:
"Pois é secretária, se num centro como o Rio de Janeiro ainda acontece isso, o que acontecerá em cidades do interior?" À pergunta de Bitar, Claudia Dutra respondeu reconhecendo que ainda havia muito por fazer e que tanto as escolas quanto os profissionais de Educação estavam ainda bastante despreparados, alguns havia que não tiveram sua sensibilidade e interesse despertados para o assunto. Entretanto, disse ela, "todos precisam fazer sua parte ". O MEC, segundo ela, estava fazendo a dele: Criou, ou estava criando 4.300 salas de recursos, investiu na Imprensa Braille do IBC pois antes, acrescentou, "fazíamos livros somente até à 4ª série e agora atendemos a todo o ensino fundamental, abrangendo todo Brasil". Discorrendo um pouco mais sobre as iniciativas do MEC "fazendo a sua parte", disse que foram distribuídos laptops para as escolas nas quais há alunos deficientes, só para o Rio, 30. As associações, retomaram a palavra e surpresas, informaram a secretária de que nenhum ex-aluno do IBC, no ensino médio, tinha notícia de laptop em sua
escola. A assessora da secretária, Claudia Grimbovsky mostrou a planilha demonstrando a citada distribuição. Realmente, as escolas que normalmente sabíamos receber alunos deficientes, não constavam, como, por exemplo, o Colégio Amaro Cavalcante, o que fez com que o deputado
observasse: "E esta escola fica muito bem localizada, é uma das mais tradicionais do estado".
Claudia Grimbovsky observou que isso acontecia, em função de o senso escolar não ser levado a sério, necessitando o mesmo ser respondido corretamente. As associações ponderaram que a tecnologia é excelente e que é, sem dúvida, fator importante na independência do DV, mas, antes de tudo, seria indispensável que o DV fosse levado a internalizar coisas básicas decisivas para a sua formação. Retomando a palavra, a secretária argumentou que, embora houvesse muito por fazer, alguma coisa já estava dando certo pois sabia que a turma de 8ª série do IBC era bastante reduzida: sete ou oito alunos. As associações explicaram então que, não é só a 8ª série que apresentava número reduzido de alunos. As turmas pequenas justificavam-se em virtude de melhor concretizar o conteúdo apresentado, mais especificamente nas aulas de Geometria, Geografia e Ciências. Na oportunidade, as associações fizeram a pergunta que não pôde ser contida: "Então a senhora acha que a escola especializada não é mais necessária?" Ao que ela respondeu: "A escola especializada, claro, teve seu valor. Mas hoje, está superada... mas a escola é um problema de discussão interna". Outra pergunta das associações: "Se o IBC é um Centro de referência ou excelência, como não possuir uma escola para que a mesma propicie a experimentação de novos métodos e técnicas? Acha que é possível um centro de referência sem uma escola de aplicação?" A pergunta ficou sem resposta. Como foi citada a criação de 4.300 salas de recursos, indagamos da secretária se o MEC
pretendia traçar diretrizes para o uso dessas salas, recomendando que cada deficiência fosse atendida separadamente? Ela respondeu afirmativamente.

Percebendo que os discursos não se encontravam, o deputado Jorge Bitar propôs,  e a secretária aceitou, que se realizasse no Rio de Janeiro uma grande sensibilização, sendo o público alvo, as associações, secretarias de Ensino (municipal e Estadual) e demais segmentos ligados à educação. Assim, foi agendado para o dia 20 de maio, o encontro da SEESP/MEC com os diversos segmentos ligados direta ou indiretamente à Educação dos deficientes visuais.

Quando saímos da reunião, fora do gabinete, Jorge Bitar perguntou: 
"Vocês notaram como ela estava nervosa, como ao início ela estava na defensiva?". De fato, ela estava bastante nervosa e segundo Regina, em momento algum, fixou o olhar em qualquer um de nós.

Esta foi a síntese da reunião, destacando os pontos principais. Após este encontro, ficou em mim uma enorme sensação de impotência. Quem quer que se encontre à frente da SEESP, terá como incumbência, repetir o discurso do MEC, ignorando totalmente as evidências. Penso que a nossa
atuação será, apenas, dificultar as ações do MEC, retardando talvez o inevitável.



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Nota de congratulação com a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant e seus fundadores pelos cinquenta e cinco anos da existência desta entidade

Encerrado o movimento grevista dos alunos do Instituto Benjamin Constant que culminou com a demissão de seu então Diretor, o oftalmologista Wilton Ferreira, no início do ano letivo de 1960, os companheiros recém-formados em nosso curso ginasial, imbuídos da velha preocupação de nossos professores com o destino da escola de José Alvares de Azevedo, decidiram pela organização de uma entidade constituída pelos que se beneficiaram dela, com o propósito de lutar por sua preservação e pelos interesses do segmento social a que pertenciam. Assim, surgiu, em 15 de
junho daquele mesmo ano, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Utilizávamos, para sua administração e para nossas reuniões, uma sala cedida pela Direção do IBC.

Não realizávamos grandes eventos nem obtínhamos grandes conquistas.
Nossa sala, porém, era bem frequentada e os associados compareciam a nossas reuniões. Temas como nossa educação e nossa inserção no mundo do trabalho eram debatidos por muitos de nós.

Seria ingênuo tentar esconder nossa profunda e indiscutível imaturidade.
Mas, considerando a crescente mobilização dos estudantes e dos trabalhadores brasileiros, na época, podemos reconhecer que vivíamos um momento de esperança.

Não durou muito. Logo em julho de 1964, o hediondo Jairo Moraes, Primeiro Diretor designado para o IBC pela ditadura, sem avisar as meninas, penetrou no dormitório feminino, no horário em que elas se preparavam para trocar de roupa. Uma das amblíopes viu-o e comunicou às outras que havia um homem no dormitório. Ele a repreendeu e ela respondeu-lhe com um palavrão. Ele decidiu expulsá-la do IBC.

Estava aceso o estopim da bomba de que a ditadura necessitava para dar fim ao grêmio estudantil do IBC, como vinha fazendo aos de todas as escolas e aos sindicatos de trabalhadores, e despejar nossa associação da sala que utilizava. 

Os alunos caíram na esparrela e rebelaram-se. Diversos deles foram sumariamente expulsos - alguns sequer interessavam-se pelo grêmio.

Quanto a nós, não tivemos maturidade para compreender que, ainda que precariamente, éramos capazes de manter nossa associação em atividade sem o apoio do IBC. Como toda a sociedade brasileira organizada, aceitamos a derrota sem lutar.

Nossa associação permaneceria inativa por cerca de 38 anos.

Principalmente no período da chamada "abertura política", diversas tentativas foram feitas para reorganizar os ex-alunos do IBC. 
Entretanto, apenas no segundo semestre de 2002, um grupo considerável de companheiros, reunidos em um colégio estadual, deliberou pela retomada da entidade que tivera suas atividades interrompidas pelo arbítrio.

Transcrevo abaixo o artigo do Estatuto da Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant que define seus "objetivos fundamentais" a partir de sua última reforma, realizada em 2008.

**

Art. 2º. Constituem objetivos fundamentais da Associação:

I - congregar os ex-alunos do Instituto Benjamin Constant em torno da defesa dos princípios da instituição historicamente consolidados;

II - lutar ao lado de entidades congêneres pela melhoria da qualidade da educação de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil;

III - zelar pela imagem social da pessoa cega e com baixa visão, utilizando-se de todos os meios disponíveis, sempre tendo em vista romper as barreiras do preconceito social;

IV - agir, sempre que necessário, junto às autoridades constituídas do país e da sociedade civil em defesa da manutenção do Instituto Benjamin Constant como entidade de educação de pessoas cegas e com baixa visão em nível nacional;

V - promover atividades sócio-recreativas, culturais e esportivas, visando estreitar os laços de união entre seus associados;

VI - manter mobilizado o grupo de ex-alunos do Instituto Benjamin Constant no sentido da promoção e participação em eventos de qualquer natureza que contribuam para o desenvolvimento das atividades da entidade, desde que compatíveis com este estatuto;

VII - trabalhar, juntamente com quaisquer outras entidades de e para cegos e pessoas de baixa visão, no sentido de alcançar seus objetivos;

VIII - promover e/ou participar de congressos, painéis ou quaisquer outros eventos que tenham por objetivo o debate em torno das questões relativas às pessoas cegas e com baixa visão;

IX - estabelecer convênios e parcerias, bem como buscar patrocínios, para a concretização dos objetivos da entidade;

X - praticar quaisquer outros atos que visem a consecução das prioridades a serem atingidas pela entidade.

No momento em que redijo esta despretensiosa nota, a atual diretoria de nossa entidade prepara-se para prestar uma homenagem a seus  fundadores ainda vivos.

Formado no curso ginasial do IBC em dezembro de 1960, só pude associar-me em janeiro de 1961. Mas, com todo o orgulho, participei das atividades da Associação nas duas fases de sua existência. Devido ao estado de saúde de minha esposa, ela, sim, fundadora, não poderei comparecer à solenidade. tomo a liberdade de, em meu nome e do dela, utilizando as páginas de nosso Contraponto, nesta coluna que, há dez anos, a própria Associação permite-me escrever, congratular-me com os companheiros homenageados e com todos os que, apesar das dificuldades que enfrentamos ao longo destes cinquenta e cinco anos, contribuem para que ela permaneça viva e atuante.

Um abraço de Antena Política a todos os fundadores e militantes da Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant pelos cinquenta e cinco anos da existência de nossa entidade e nossos votos de uma ação consciente e duradoura, em defesa dos interesses da coletividade de que somos parte.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

Colunista: VALDENITO DE SOUZA (valdenitodesouza@gmail.com)
     
* Tratado histórico vai facilitar acesso de deficientes visuais a livros

/comentário do colunista/

Uma _ode a socialização da informação, que nasce, respeitando os direitos de todos: autores/leitores/editores, o que garante o pleno êxito do tratado.

Cabe agora as entidades internacionais representativas do segmento, assumir o papel de interlocutores no processo, para  tão relevante empreitada virar realidade.

/Fim da Nota/  

Agora a matéria:

Negociadores dos 186 países membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), reunidos em Rabat, Marrocos, chegaram a um acordo que vai facilitar o acesso de milhões de deficientes visuais no mundo todo a livros. O tratado foi concluído nesta quinta-feira, após uma semana de negociações.  

Segundo a União Mundial de Cegos, de cerca de um milhão de livros publicados por ano, menos de 5% “são editados em formatos acessíveis”, isto é, em braille ou em gravações digitais. O público global de deficientes visuais é de 314 milhões, dos quais 90% estão em países em desenvolvimento. 

As negociações do futuro “tratado de Marrakech” foi a respeito dos direitos autorais. O direito internacional exige a autorização do autor ou o pagamento pela utilização de uma obra protegida. A convenção de Berna, de 1886, prevê “exceções”. 

O anúncio foi confirmado por Francis Gurry, diretor-geral da OMPI. Ele declarou que o tratado é "equilibrado, e que leva em conta os interesses dos deficientes visuais" e de editores. 

Os defensores de um tratado internacional se basearam principalmente na adoção em 2006, de uma convenção da ONU a respeito dos direitos de deficientes, segundo a qual “as leis de proteção dos direitos de propriedade intelectual não devem constituir obstáculo insensato ou discriminatório ao acesso de pessoas deficientes a produtos culturais”.  

---
* Fonte:
http://www.portugues.rfi.fr/cultura/20130627-tratado-historico-vai-facilitar-acesso-de-



# 9. DV-INFO

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

* Três filtros do Google para encontrar exatamente o que você procura

Seguem algumas dicas de auxílio para pesquisas na Internet, que podem ser úteis em especial quando se tratar de conteúdo pertencente a alguma área específica de conhecimento. Adaptei ligeiramente o texto, que retirei da revista PC World.

Bom proveito e nos vemos

***

* Três filtros do Google para encontrar exatamente o que você procura 
Ian Paul, PC World (EUA)

Quer eliminar alguns resultados de busca, mas não sabe por onde começar? Tente estas três ferramentas.

Em geral, os resultados de busca do Google não te decepcionam. Na maioria das vezes eu encontro o que estou procurando já na primeira página. Mas há vezes quando uma simples palavra chave não dá resultado. Quando isso acontece, é bom saber que as ferramentas do Google permitem que você refine sua busca com alguns filtros bem simples.

Ferramenta de Pesquisa:
Vamos começar pesquisando por algo básico, como um filme. Por exemplo, Apollo 13, que neste ano completa vinte anos. Em 2015, os resultados de busca para o filme serão os mais recentes, mas digamos que você quer ter acesso aos artigos que falavam do filme quando ele foi lançado, certo?

Primeiro, digite Apollo 13 no campo de pesquisa e pressione Enter para exibir os resultados sem filtragem, como é o padrão. Para ir mais a fundo, pressione o botão Ferramentas de Pesquisa na parte superior da página à direita, logo acima dos resultados. Isso vai revelar cinco botões de submenus. Neste caso, o que queremos é selecionar a opção "Em Qualquer Data". Pressione esse botão e você terá um monte de opções, incluindo resultados de um passado distante caso você selecione a data na opção Intervalo Personalizado.

Ao pé da letra:
Às vezes, você precisa insistir quando quer usar um certo termo de busca no Google. Se estiver procurando por um erro estranho de computador, você provavelmente quer ver resultados da frase exata daquele erro. Uma forma para fazer isso é primeiramente procurar pelo erro no Google e depois ir em Ferramentas de Pesquisa -> Todos os Resultados. Nesse menu, selecione "Ao pé da Letra" para encontrar exatamente o que você procura.

Localidade:
Finalmente, o último filtro que o Google oferece diz respeito aos resultados de busca na sua localidade. Você pode usar essa pesquisa para encontrar restaurantes, lanchonetes, lojas, enfim... A Localização geográfica já deve estar determinada para sua região, mas se você quiser mudar sua região ou ter certeza que ela está funcionando, cheque também as Ferramentas de Pesquisa, onde se encontram opções para escolher o país, o idioma e assim por diante.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Bolo sem Glacê

A diferença entre juntos e misturados? Pois é, quem já não ouviu essa expressão. Bisem? Não, bem distinto.

Imaginem um bolo comemorativo recoberto com um glaçado de chocolate. Hum! Delícia, né? Sem dúvida valoriza a velinha/gestor, dando-lhe destaque. Fatiado e servido em pedaços, a maioria esmagadora dos humanos, de modo fácil, separa o glacê da massa, preferindo ficar apenas com a segunda.

Farinha, ovos, manteiga, leite, açúcar, e fermento mixados perdem a sua característica individual transformando-se em massa. Portanto, impossível separarmos os ingredientes que formaram o todo/sociedade. Então, o glacê envolve a massa, contudo, não se mistura com ela, podendo ser descartada no lixo com sucesso e destreza.

Digo que o glaçado representa os Grupos sociais vulneráveis. Nossas lutas dão votos, porém, passadas as eleições somos desprezados! Cruel, todavia uma lamentável realidade. O pior cego é o que não quer ver! Faz menos de sete anos que eu era uma enxergante cega; hoje sou uma cega enxergante!

O corpo social permanece obsequiando, por ilustração, às pessoas com deficiência tratamento assistencialista; inconcebível em 2013. Certamente somos sujeitos de direitos e de obrigações também. A diferença é que precisamos de idênticas oportunidades para que as conquistas sejam possíveis. O amigo Aristóteles já apregoava que deveríamos tratar os desiguais na medida de suas desigualdades para que a justiça acontecesse.

VITÓRIA! Foi a sensação que tive no último dia 17, após ter chegado, em iguais condições com os mais de sete mil participantes, no evento WBT - Wolrd Bike Tour/RJ em março/2013. Isso foi mesmo INCLUSÃO.

Naquele dia disse: O futuro chegou! Num passado remoto quis muito ter participado de eventos com bicicletas. No entretanto, como um cego faria essa proeza? Estávamos apenas juntos até a partida; depois éramos descartados. Inclusão? Quê nada! Tão-só politicagem das mais ordinárias.

O WBT/2013, teve a RESPONSABILIDADE de promover a verdadeira inclusão e construiu para cegos e cadeirantes bicicletas que lhes propiciassem conquistar seus direitos de igualdade em idênticas condições que os demais humanos sem deficiência.

Pensem um corpo/oportunidade tendo à esquerda o braço da acessibilidade e à direita o braço da igualdade. Tivemos a bicicleta/ acessibilidade que nos proporcionou idêntica oportunidade e pedalando conquistamos a sensação da vitória, valendo dizer o DIREITO DE IGUALDADE com as demais pessoas sem deficiência. Bacana encarar a vida e, num tom de enfrentamento, dizer-lhe: Venha! NÃO TENHO MEDO DE VIVÊ-LA.

Eis uma situação prática que bem mostra o exercício da ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Mudanças de hábitos são lentas, razão porque temos que sempre lembrar a Humanidade que deriva do Humano! Parece brincadeira!

Ah! Que delícia pedalar nas pistas onde, habitualmente, só passam automotores! A segurança nos dá o frescor da liberdade. Ai! Gostinho de quero mais...

Agora lembro da triste rotina da irresponsabilidade que nos domina. O motorista bate a porta de seu carro, liga o ar refrigerado e olha para o console/painel como fosse de games. Egocêntrico; é o dono do Cosmo! O som nas alturas e a emoção de uma sala de jogos virtuais. Zap à direita, zup à esquerda e no movimento seguinte o Tecnumano decepa o BRAÇO do ciclista que seguia para o trabalho. Livra-se do incômodo atirando o membro nas águas. Monstruoso! Xô cultura da superficialidade.

E no frescor da alma refrigerei meu corpo suado com o geladíssimo suco de caju ofertado pela solidária Cássia, que me estendia a mão na chegada.

E vamos pedalando rumo ao futuro dentro do politicamente feliz. Vale dizer, sem agredir o próximo, a saúde, meio-ambiente ... Doravante MISTURADOS. Crianças/adolescentes, negros, índios, ciganos, homoafetivos, obesos, mulheres, idosos, deficientes e todos mais que compõe os Grupos sociais vulneráveis. Eis a MASSA legal. Glacê? Nunca mais.



# 11.PERSONA

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

* Entrevista à Folha Dirigida prestada pelo Diretor Geral do Instituto
Benjamin Constant, Professsor João Ricardo Melo Figueiredo
Em dez de fevereiro de 2015.

Folha:  Existe previsão para um próximo concurso na área de apoio para o Instituto?
Diretor: Não. Nós tivemos um concurso para docentes e um concurso para técnicos. Agora o IBC vai passar por um momento de organização e nós vamos voltar com o pedido. 
Mas, como assumimos agora a gestão, faremos esse levantamento novamente e voltaremos ao MEC com pedidos específicos para essas áreas técnicas, porque para docentes temos uma quantidade boa, inclusive com pessoas que têm titulação, mestrado, doutorado, que podem inclusive compor o quadro de professores da pós-graduação.

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

Folha:  E como foi esse momento para os professores e alunos?
Diretor: Para os alunos, esse momento foi muito traumático. Que tipo de educação que temos hoje nas escolas? Vamos pensar no aluno dito normal, que enxerga bem. 
Que educação é essa que eles têm dentro das diversas redes, que passam por dificuldades, muitas vezes até locais e sociais, dependendo da onde aquele aluno more? E aí pensamos nesse aluno com deficiência visual, e alguns momentos, atrelada a alguma outra deficiência que pode ser motora ou intelectual. O adolescente e o adulto, bem ou mal, ele já consegue se defender de certas situações; a criança nem tanto. Vimos também uma preocupação dos pais sobre como seria esse atendimento na rede. São alunos não só daqui da Urca, mas como do Rio todo. Foi um momento muito desesperador. Nós, enquanto servidores, tínhamos um sentimento de responsabilidade por estarmos
vendo que tínhamos um olhar diferenciado para aqueles que, naquele momento, precisavam de atenção para que a educação continuasse acontecendo, para que eles continuassem tendo sucesso na sua caminhada e evolução.

Folha:  No meio acadêmico, alguns defendem a inclusão de alunos com deficiência em turmas regulares. Outros educadores entendem que o melhor é a existência de escolas especializadas.
Qual seria a alternativa mais adequada?
Diretor: Acredito que a escola especial tem seu espaço e a escola inclusiva também. Existem momentos em que esse aluno precisa de um olhar individualizado, do olhar de um especialista. Por exemplo, uma criança de 6 anos em uma escola inclusiva. Ela estaria na fase da alfabetização, em que a sala é totalmente visual. Mas, o aluno cego, na alfabetização, precisa de todo um olhar diferenciado, porque ele precisa desenvolver tato, corpo, lateralidade, e suas habilidades próprias, para que ele possa ter acesso ao seu sistema de leitura, que não é a letra, é o braile. Então, se ele está indo cinco dias à escola e estuda em uma sala onde está sendo desenvolvida a visão, não faria sentido esse aluno estar ali. Dessa forma, não está acontecendo uma inclusão. E onde ele acaba sendo alfabetizado muitas das vezes? Em um atendimento especial, em uma sala de recursos, em um horário de contraturno. Nesse momento, esse aluno estaria ganhando mais se estivesse sendo atendido em um local especializado.
E, conforme esse aluno vai evoluindo, pode criar estratégias para estar em uma sala de aula inclusiva, regular. Acredito que esse é o caminho: uma variação de acordo com o histórico de cada aluno. O fundamental é que exista um olhar individual. Creio que as duas escolas podem coexistir. Elas se complementam e a família deveria ser ouvida nesse processo. Estamos falando aqui de deficiência visual. Há outros comprometimentos que talvez sejam muito mais complicados para que
 o aluno seja atendido dentro da escola regular.

Folha:  O senhor possui graduação, mestrado e doutorado. Quais foram os maiores obstáculos que o senhor passou na sua trajetória acadêmica por ser portador de baixa visão?
Diretor: O maior de todos foi as pessoas entenderem o que era exatamente a baixa visão. As pessoas sabem o que é cegueira e o que é a visão normal, mas não sabem o que a baixa visão é individual. A maneira que eu enxergo pode não ser a maneira com que outro portador de baixa visão enxerga. Ela traz toda a questão da experiência de vida, da exposição. Eu, por exemplo, lido normalmente com papel, com documento, com computador. Mas eu posso ter um colega com baixa visão que não faça isso. As pessoas tinham dificuldade de entender até onde eu enxergava e quando eu precisava de algum suporte. Esse foi o grande obstáculo. Além disso, a universidade, pelo menos no meu tempo, não tinha atendimento especial nenhum. então eu tive que construir toda a minha realidade de adaptação. Por outro lado, sempre tive o apoio familiar muito grande, o que me favoreceu nesse processo de desenvolvimento de formação individual. Talvez falte isso para muitos alunos. E isso me ajudou a ir para o ensino médio, para a universidade e também a enfrentar o mestrado e o doutorado.



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

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

* Laser na cirurgia de catarata vira pauta corrente de eventos internacionais

 -"O emprego do laser na cirurgia de catarata, nas etapas de incisão e quebra do núcleo, trará maior precisão a todo o processo e a vantagem de remover astigmatismos pequenos na primeira fase do procedimento, sem trauma e com ganhos  percebidos na recuperação do paciente". A declaração é do especialista em catarata do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), o oftalmologista Takashi Hida, ao comentar a pauta de discussão do Advancements in Cataract Technology Symposium 2011 (ACT), que se realizou na semana passada, em Fort Worth, no Texas (EUA).
Novidade - De acordo com Takashi Hida, a aplicação do laser na cirurgia de catarata é uma novidade ainda, no Brasil, seu emprego aguarda aprovação dos órgãos oficiais, e precisa ser explicada, porque não significa que a facoemulsificação (substituição  do cristalino natural por uma lente intraocular) será feita a laser. "A facoemulsificação é um processo que depende  exclusivamente do médico oftalmologista o qual, depois de quebrado o núcleo, isto é, o cristalino opacificado e endurecido, irá proceder com a retirada deste material e o implante da lente intraocular", descreve.
O tema laser na cirurgia de catarata esteve em pauta no encontro do Texas, juntamente com o debate sobre o impacto na saúde ocular dos operados a partir do material utilizado nas lentes intraoculares, do design e da presença ou não do filtro à luz azul.
Filtro - Takashi esteve presente no encontro que reuniu apenas 150 oftalmologistas convidados, dos quais somente 20 brasileiros, e comenta que o cristalino humano tem naturalmente o filtro à luz azul.  Para muitos estudiosos a falta desse filtro estimula o crescimento de células cancerígenas. Ainda são poucas as alternativas, mas já começam a ser desenvolvidas lentes intraoculares providas do filtro, aproximando-se ainda mais da composição natural do cristalino, diz Takashi ao descrever que a lente é amarela, "mas a coloração é imperceptível após o implante".
Outra questão apresentada foi relacionada ao design de lentes. Os desenvolvedores de lentes da fabricante Alcon, a qual propôs o Simpósio, mostraram que a nova lente intraocular de borda quadrada reduz a opacidade de cápsula posterior após a cirurgia de catarata e registra melhorias na performance visual desejada pelo operado.
Quanto ao material das lentes a serem implantadas durante a cirurgia de catarata o fator opacidade também foi destacado quando da apresentação do acrílico hidrofóbico como uma boa solução, lembra Takashi.

Crédito: Glenio Udettmar

//Fonte: Assessoria de imprensa do HOB(hospital oftalmolohgico de Brasília)



#13. REENCONTRO      (COLUNA LIVRE)

Nome: José Francisco Gonçalves (Xiko Gonçalves)
Formação: Analista de sistemas
Estado civil: Solteiro
Profissão: Analista de sistemas
Período em que esteve no I B C.: de 1969 a 1978
Breve comentário sobre este período: período marcado pelas intensas transformações interiores e exteriores, a formação do alicerce que sou hoje, com a maravilhosa contribuição dos estímulos oferecidos por essa cidade.

Residência Atual: Botafogo, Rio de Janeiro
Contatos: (fones e/ou e-mails) celular (21) 99958-6011
<xikogon@gmail.com>

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* História de um Rádio

Casarão rosa da Praia Vermelha, final de ano letivo, como sempre,  debandada geral para as esperadas férias.

Alguns daqueles que moravam noutros estados, geralmente, permaneciam algum tempo a mais no querido casarão, até viabilizar a esperada viagem a terra natal.

Naquele ano,  ano de minha formatura, aliás, fora o único aluno do sexo masculino contemplado com a sonhada bolsa(prerrogativa da instituição, que me permitia residir no educandário até a conclusão de uma formação universitária), feliz com a liberdade conquistada (me livrara  dos "grilhões" da chefia de disciplina), me deixei permanecer no educandário por mais alguns dias, testando a tolerância da administração.

O glamour dos bares da Urca e da  Praia Vermelha,  os convites  dos  colegas da _Maloca(Maloca era como chamavamos o dormitório dos bolsistas), para as saídas noturnas, entrava em choque com minha pouca grana, o q vinha desafiar minha criatividade para consegui algum trocado.

Num daqueles dias, me achava completamente duro, pindaíba total,  a humilde mesada -  fruto da solidariedade de _alguns dos doze   irmãos,  que se propuseram, a participar da ajuda aquele mano que buscava seu espaço na vida --, grana curta mas sagrada, se acabara, resolvi então,  vender meu
rádio.

Logo apareceu um comprador. Era um cara com quem fiz alguma  amizade assim que entrei no Benja. Sujeito curto de inteligência, dotado de muito bom  tino(noção de espaço e facilidade de locomoção), um contumaz contador de vantagens, e... credibilidade discutível.

O cara não tinha dinheiro no momento, ficou de me pagar no outro dia, quando o seu responsável viria buscá-lo para levá-lo para as férias.

No outro dia fiquei encima do cara, ciente de suas mazelas, não larguei o sacripanta.

Estávamos no pátio conversando, eu, claro,   colado no cara, quando um inspetor avisou que
o  responsável dele havia chegado; acompanhei o sujeito até a sala de visitas.

 Após me apresentar  o responsável, afastou-se  com ele, conversaram um pouco, depois chamou-me para acompanhá-lo ao dormitório, onde estavam suas malas.

No dormitório, enquanto mexia nas malas falou:

- Vou sair para jantar com meu responsável, na volta, venho pegar as malas e ti pago.

Havia marcado com um colega de  darmos uma saída até o Veneza, bar por nós bastante frequentado.

Com receio de não encontrá-lo ao voltar do Bar, acertei com ele para deixá o dinheiro com alguém.

Pouquíssimos alunos na casa, sem maiores opções,  sugeri q deixaste a grana com um colega, que vem a ser um  outro personagem desta historia.
  
Um Um cearense da Maloca, que viria a ser parceiro constante, convidou-me para uma noitada carioca,  sabedor da minha condição de Durango Kid,   se propôs a bancar a cervejada; o apelo expresso no convite, fez com que  não deste maior relevância a operação em curso.

Voltamos pela   madrugada falantes e felizes e me joguei nos braços de Morfeu.

No  dia seguinte, procurei o colega  encarregado de receber minha grana. Fui informado que havia partido em férias logo cedo...

Surpreso, não tive outra alternativa, senão aguardar as aulas do próximo ano.

Aqui cabe uma breve observação sobre o terceiro personagem da nossa história, o que eu escolhera para receber o dinheiro. Sujeito hilário, dotado  de lábia ferina, com reputação de pouca confiabilidade.

Volta das férias, envolvido noutra realidade, agora, estudava na rede regular de ensino, convivendo pouco com os alunos regulares do Benja.

Abordei o colega que fez papel de intermediário na transação do meu rádio, para pegar o   que era meu de direito. O sujeito, ficou em silêncio por um tempo, depois afirmou q o cara, não havia deixado o dinheiro com ele.

Surpreso com a notícia, ao mesmo tempo em  dúvida, já que conhecia a reputação do colega que a fatalidade  me impusera como intermediário, saí em procura do comprador.

Não o  encontrando no momento, deixei recados com alguns colegas alunos, para o cara me procurar.

Durante uma semana nada. Certo dia esbarrei com ele no corredor e o abordei.

Me garantiu, chegou mesmo a jurar, que havia passado o dinheiro para o intermediário.

Voltei ao intermediário, que por sua vez, jurou nada ter recebido, dando-me sua palavra de honra.

Depois de vans tentativas, onde em interrogações individuais tentava ver com quem estava a verdade; tendo percebido que os dois sujeitos se evitavam, procurando sempre estar longe um do outro, acertei com os dois uma acareação, que marquei local/dia/hora, conforme nossa disponibilidade de tempo.

A acareação precisou ser remarcada quatro vezes, quando consegui me reunir com os dois maganos, numa sala do ginásio, os dois sujeitos,  se acusaram, um jurando por santa Luzia que tinha pago, o outro, garantia por seu pai morto, que não recebera este dinheiro.

 Para encurtar a história, depois de muita discussão,os dois partiram para vias de fatos, tive, que a muito custo separar os contendores.

A bem da verdade, jamais tive certeza com quem estava a razão, mas... gostava muito daquele rádio, este sim..., um  companheiro leal!

(Valdenito de Souza - RJ JUNHO/2015)

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Sua pele fala sobre você.

Este mês fiquei pensando o que escrever para vocês, o que trazer neste nosso momento. Tantos assuntos, tantos temas a serem abordados e acabei pensando nas consequências que o frio trás ao nosso dia a dia. Detalhes que podem passar despercebido.
Quando se fala sobre imagem é importante pensar que a imagem não é composta apenas pela roupa que se veste, o corpo e a mente estão inclusos na composição. Com isso não podemos esquecer a pele, isso mesmo, a pele do nosso corpo. O maior órgão do corpo humano, capaz de te proteger de várias ações externas. 
Como você está cuidando dele? Como é a sua relação com esta sua capa protetora? A pele é um órgão que necessita de muito cuidado. Principalmente no frio. Uma pele bonita pede muita hidratação, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Beber muita água, suco de frutas, água de coco, comer frutas e castanhas, favorece a uma pele mais saudável, brilhante e com mais vigor. Sem deixar de lado a hidratação externa com o uso de cremes hidratantes que protege da ação externa, como a poluição e agressão da temperatura, evitando o ressecamento e a possibilidade de surgimento de fissuras que pode chegar a desenvolver machucados e até a sangrar. 
Algumas pessoas pensam que por sua pele ser oleosa não há necessidade de hidratante. Grande engano! Mesmo na pele oleosa é importante o uso de hidratante para que ela não perca as propriedades naturais que produz e ajudar no controle da oleosidade. 
Para cada tipo de pele é importante um creme específico que supra suas necessidades. A pele seca necessidade de mais oleosidade, na pele normal mais água para manter o ser vigor e a pele mista propriedades que induzam o equilíbrio entre a região seca e a oleosa. 
Existem também as peles sensíveis, as alérgicas e as resistentes, que não são analisadas separadas dos quatro tipos universais de pele (Oleosa, mista, seca e normal). Em algumas situações é preciso buscar orientações profissionais para encontrar o hidratante adequado que proporcione o resultado necessário. 
Uma pele saudável atrai o olhar, desfavorece o aparecimento de marcas de expressão, manchas escuras e claras. Para as mulheres beneficia na duração da maquiagem. Muitas vezes não pensamos que a pele possa ter tanta interferência na relação da imagem. Porém uma pele muito oleosa passa uma leitura de falta zelo no cuidado pessoal, como uma pele sensível e com fissuras também pode passar a mesma imagem além da sensação de fragilidade pessoal.
Para complementar esse cuidado é importante a inclusão no dia a dia do protetor solar, que evita tudo que foi dito acima, principalmente as manchas além da probabilidade de aparecer o câncer de pele. 
Para completar as orientações quero falar das diferentes peles que temos em nosso corpo. A parte mais sensível é a área dos olhos, em seguida vem a pele do rosto e a mais resistente é a pele do corpo. Busque cuidar de si, cuidando desse órgão maravilhoso que te abraça todos os dias. 
Viva o inverno com uma pele saudável e macia!

Tגnia Araתjo
Consultora de Imagem e Coach
WhatsApp (31) 9678-1865
www.taniaaraujo.com.br



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginבrio Popular(coluna livre)

* O Cego e sua lףgica
    
Um cego caminhava pelas ruas do lugarejo em que morava, guiado por um menino, e pedia sua "esmola, pelo amor de Deus". Numa certa casa, uma bondosa senhora deu-lhe alיm de algumas moedas, um saco de biscoitos, dizendo:
"Levem isto para comer pelo caminho". Imediatamente o cego abriu o saco e recomendou ao guia:
"Cada um de nףs tira um e vai comendo, atי acabar o biscoito".
Aconteceu, todavia, que o cego, em vez de tirar um biscoito estava tirando dois. Em certo momento, ele agarrou o menino e comeחou a bater nele, enquanto gritava:
"Moleque sem vergonha! Estב me roubando, seu cachorro"!
Atפnito, o garoto perguntou:
"Como י que o senhor pode dizer uma coisa destas? Eu nדo estou roubando"!
O cego explicou:
"Como nדo estב roubando? Eu disse que cada um tiraria um, mas eu estou tirando dois; e, se eu estou tirando dois e vocך nדo estב reclamando, י porque vocך estב tirando mais, seu cachorro sem vergonha"!

OBS.:  Os fatos, por uma questדo, meramente didבtica/pedagףgica/cultural, foram tornados pתblicos...

PS.: se vocך tem histףrias, causos, experiךncias prףprias, do gךnero, mande para nossa redaחדo, sua privacidade serב rigorosamente preservada.



#17. PANORAMA PARAOLֽMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXֳO(rnpaixao@gmail.com)

1. Neste mךs de junho, tivemos muitos acontecimentos! Destaco o mais importante para o movimento para desportivo, que foi a entrega da medalha Tiradentes!  Acompanhe:

A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que promulgou no dia 17 de dezembro
de 2014, uma resolução do Deputado Bebeto, a qual concede a Medalha Tiradentes, a mais alta comenda do Estado do Rio de Janeiro, e seu respectivo diploma. A sessão solene foi na terça-feira (16), às 18h, no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes.

O tetracampeonato mundial conquistado pela Seleção Brasileira de Futebol de 5 (para cegos), em novembro do ano passado, em Tóquio, no Japão, motivou o Deputado Bebeto à homenagear a Confederação. Vale lembrar que o ex-jogador e ídolo brasileiro também foi tetracampeão do mundo, 20 anos antes da conquista da seleção paralímpica.

Para o presidente da CBDV, Sandro Laina Soares, foi uma honra receber a Medalha Tiradentes. E que a homenagem aumenta ainda mais a importância do título no Japão.

- É uma honra para todos nós este prêmio. Uma honra maior ainda para o Futebol de 5 ter sido lembrado por um grande campeão que foi o Deputado Bebeto. Estamos certos que esta lembrança abrilhanta ainda mais os numerosos títulos que nossa seleção tem conquistado - comemorou o
presidente da CBDV.
Foi homenageado juntamente com a CBDV, o Zico e o Edu. Eles receberam a placa  Cristo Redentor e título benemérito do estado, respectivamente.

 2. Essas o menagens, foi assistida por ilustres presença na plenária!
Destaque para o vice presidente do Comitê Paralímpico Misael Conrado, a deputada Tânia Rodrigues, o presidente da Andef, João Batista, entre outros.

Esse ano de 2014, foi um ano muito vitorioso para o desporto de cegos no Brasil. A medalha foi uma homenagem pelos feitos do  futebol, mas, tivemos também neste ano: A conquista do Mundial de golbol, muitas medalhas no Judô! Além do ouro por equipe, dessa mesma modalidade.
Então, na minha modesta opinião, devemos estender à todo para desporto de cegos, esta homenagem.

3. Considerações finais:
Quero parabenizar todo para desporto, por esse feito. Dizer que nós enquanto atletas, amantes do esporte e admiradores desses atletas, que nos representam, dentro e fora do Brasil. Estamos todos comendadores!

Quero lembrar que, a coluna momento paralםmpico na rבdio contraponto, vai ao ar todo domingo אs 14 horas, com reprise toda quinta אs 19 e 40...



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

* Bronstein Popular

Uma das empresas de Medicina Diagnףstica (leia-se exames laboratoriais e de imagem) mais conceituadas do Rio de Janeiro tem, א disposiחדo de quem quiser, um serviחo chamado
Trata-se de uma tabela especialםssima com preחos bastante acessםveis para diversos tipos de exames, e que estב disponםvel em diversos bairros espalhados por 5 cidades do Estado do Rio de Janeiro: Caxias, Itaguaם, Niterףi, Nilףpolis e Rio de Janeiro.
Nדo י preciso nenhum tipo de comprovaחדo de renda ou constrangimentos.
Basta que a pessoa que nדo possui plano de saתde se apresente em uma dessas unidades, que sדo identificadas com o selo Bronstein Popular na fachada, e comunique que farב determinado exame e pagarב como cliente particular. A tabela י bastante reduzida (um hemograma custa normalmente R$ 20,00 e pelo Bronstein Popular custa R$ 8,00, um exame de glicose que custa R$ 10,00, no  Bronstein Popular custa R$ 4,00) e, em algumas unidades, os valores ainda podem ser parcelados
em 5 vezes sem juros nos cartץes VISA e Master Card. "
A pessoa tem acesso ao conforto, bom atendimento e um serviחo de qualidade, sem as enormes filas do SUS. O telefone para maiores informaחץes י 2227-8080 (Rio de Janeiro) Ou na pבgina do Bronstein - www.bronstein.com.br/popular.php

UNIDADES BRONSTEIN POPULAR
Bangu
Av. Cפnego de Vasconcelos, 523
Loja A

Cachambi
R. Cachambi, 337
Loja A

Caxias II
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1603 Loja B

Centro II
R. do Ouvidor, 161 Sala 505

Duque de Caxias
Av. Presidente Kennedy, 1189
Loja C

Itaguaם
R. Coronel Freitas, 102

Jardim Amיrica
R. Jornalista Geraldo Rocha, 610

Mega Mיier
R. Dias da Cruz, 308

Niterףi Centro
R. Dr. Borman, 23 Loja 2

Sדo Cristףvדo
R. Sדo Januבrio, 153
Lojas A e B

Vila Isabel
R. Barדo de Sדo Francisco, 373
Loja J

Bonsucesso
R. Cardoso de Moraes, 61
Sobreloja 303

Campo Grande
R. Augusto de Vasconcelos, 177
Loja 105

Centro I
Av. Rio Branco, 257 Sobreloja

Del Castilho
R. Dom Helder Cגmara, 5555
Sobreloja 201

Freguesia
Estrada d os Trךs Rios, 200
Bloco 1 Lojas E, F e G

Irajב
Av. Monsenhor Fיlix, 537 Loja A

Madureira
R. Amיrico Brasiliense, 135

Nilףpolis
Praחa Nilo Peחanha, 109 Loja1

Santa Cruz
Av. Isabel, 67 Loja B

Serv Baby
R. Francisco Real, 722

DIVULGUEM!!!

- - -

PS. Anuncie aqui: materiais, equipamentos, prestaחדo de serviחos...
Para isto, contate a redaחדo.



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

* De:genideabreu@gmail.com

ֹ maravilhoso saber que existem pessoas que, assim, como nףs, amam e lutam para que o nosso Sistema Braille nדo morra, e, tenha sim, uma vida longa, eterna... Viva o Sistema Braille!!! Viva Louis Braille!!! Viva Josי ֱlvares de Azevedo!!!


De: Jornal Contraponto <contraponto.exaluibc@gmail.com>
Salve,

Parabens ao colunista e a leitora pela sintonia.

***

*"Hercen Rodrigues Torres Hildebrandt" <hercen@terra.com.br>

Acho importante que a redaחדo do Contraponto tome conhecimento da
repercussדo de nosso trabalho.

Um abraחo,

hercen@terra.com.br

* De: Salete <saletesilva.batista@gmail.com>
Boa tarde Hercen, sף hoje tive um tempinho para ler o contraponto, aם vi seu texto sobre o dia nacional do braille. Nדo poderia deixar de dב meu depoimento sobre o assunto: sou ferrenha defensora do braille e do grande Louis Braille e tambיm do ֱlvares de Azevedo. Estou como
presidente de uma instituiחדo no sul de minas que atua na בrea de pessoa com deficiךncia, trabalhamos com todos os tipos de deficiךncia, entre elas, a visual que aliבs י a minha tambיm. No dia oito de abril, fizemos algumas palestras sobre o assunto inclusive, fomos tambיm nas rבdios locais falar sobre nosso braille. Foi ףtimo, muita gente ainda nדo conhece e percebemos que hoje hב um grande interesse em saber, o que me preocupa um pouco, י a situaחדo de muitos cegos que nדo querem aprender braille, mas temos feito um bom trabalho nesta בrea e incentivamos bastante para que os cegos encontrem no braille, sua realizaחדo como pessoa cega alfabetizada e profissionalizada  nדo י mesmo?
Grande abraחo, precisava te dizer isso, pois aqui em Itajubב, estamos atentos ao assunto braille, prazer em me comunicar com vocך.
Atenciosamente: Salete.
- - -

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

* Todas as ediחץes do Contraponto estדo disponibilizadas no portal da Associaחדo dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br/contraponto.htm).

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

* Venha fazer parte da nossa entidade:
Associaחדo dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (existem vבrios desafios esperando por todos nףs).
Lutamos pela difusדo e socializaחדo ampliada de atividades, eventos e aחץes voltadas para  Defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais.

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

* Faחa parte da lista de discussדo dos Ex-alunos do I B C, um espaחo onde o foco
י:  os deficientes visuais e seu universo.
(Vocך pode se inscrever via site da associaחדo: www.exaluibc.org.br), ou solicitar sua inscriחדo no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

* Ouחa a rבdio Contraponto acessando seu blog oficial radiocontraponto.org.br;  a web-rבdio da associaחדo: programas, mתsicas e muitas informaחץes תteis.

* Conheחa a Escola Virtual Josי ֱlvares de Azevedo(exaluibc.org.br/escola_virtual.htm): a socializaחדo da informaחדo em nome da cidadania.

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

---

* Solicitamos a difusדo deste material  na Internet: pode vir a ser תtil para pessoas que vocך sequer conhece.


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

*****
---

"Enquanto houver uma pessoa discriminada, todos nףs seremos discriminados."  Por que י mais fבcil desintegrar um בtomo do que
desfazer um   preconceito?!

Associaחדo dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant
(fundaחדo: junho/1960)

