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#1. EDITORIAL

MAQ – UMA HISTÓRIA IMPRESCINDÍVEL

Por Carlos Augusto Pereira

A tarefa de escrever sobre Marco Antônio de Queiroz - o MAQ- me possibilita visitar sentimentos e experiências que, indubitavelmente, contribuíram para consolidação do meu caráter e da minha consciência como cidadão cego.  Porém é oportuno que se diga que o exercício de tal tarefa não é fácil.

Marco Antônio faleceu no último dia 2 de julho, de causas múltiplas, dentre as quais, falência de sua medula pelo uso contínuo de imuno-supressores, encerrando um ciclo de 56 anos de impossibilidades que se tornaram possíveis, graças as ações virtuosas de seu caráter e personalidade, transformando-as em impressionantes realizações.

Lembro-me de que ainda moleque, aluno do Instituto Benjamin Constant, conheci-o em sua casa no Jardim Botânico por ocasião de um encontro com várias personalidades do movimento dos cegos na luta por sua emancipação social. Era a década de 80 e todos muito esperançosos e com muita energia para a construção de um país melhor; afinal, experimentávamos a efervescência política que pôs uma pá de cal na ditadura militar e dera origem à uma nova constituição com eleições diretas para presidente da república.  Naquela época Marco Antônio já ensinava que a verdadeira inteligência era a capacidade de deixar fluir a sensibilidade. Dizia ele: “inteligência para mim é o exercício da sensibilidade”.

Assim era o MAQ, transbordava sensibilidade.  A sua obra autobiográfica “Sopro no Corpo”, publicada em 1984 e reeditada e ampliada em 2005, bem revela o seu talento de inundar as nossas almas com o turbilhão da ternura e da tenacidade traduzido pela notável expressão “vive-se de sonhos”.  O resultado não poderia ser outro: uma respeitável dose de amor à vida e exortação a caminhada nos corações e nas mentes dos que de alguma forma conviviam com ele, além de ter sido fundamental para o esclarecimento e quebra do preconceito.

E como era esta pessoa sob o ponto de vista estritamente físico?  MAQ convivia, desde muito novo, com grandes restrições uma vez que sendo diabético do tipo mais grave sofrera todas as devastadoras consequências que o diabetes causa: disfunção erétil, cegueira, insuficiência renal, etc.

Neste momento, peço permissão aos leitores para dar publicidade ao trecho de uma carta que me escrevera em outubro de 1996.  A mensagem foi motivada pela frustrada iniciativa de doar meu rim a ele.  Lembro-me da apreensão de minha família quando decidi doar o meu órgão; apreensão que não encontrou ressonância em minha alma, vez que estava certo de que o amor como sentido da vida significava a antítese do egoísmo e Marco Antônio para mim representava exatamente a concreção deste ideal. 

Pois bem, não foi possível realizar o transplante por incompatibilidade sanguínea e Marco Antônio que havia transitado de um extremo – a esperança renovada de uma vida com qualidade – escreveu: 
“ Querido Carlinhos,
Suas flores e sua sensibilidade nunca murcharão em meu coração! Tudo isso que passamos só veio a amadurecer uma amizade e duas pessoas que, querendo ou não, possuem uma sensibilidade aguda e que nos faz sofrer.  Dizem que o melhor é ser como todo mundo, ver a coisa de longe, não penetrar no fundo dos sentimentos, não resgatar a vida de onde só há sofrimentos.  Mas o que seria da vida, da humanidade, sem os poetas, sem os filósofos, sem os amantes, ou simplesmente dizendo, sem os sensíveis?  Tem de haver alguém velho em nosso “admirável mundo novo” ou alguém novo em nosso “admirável mundo velho”.

O que vale em tudo isso é que nossa personalidade é moldada pelo sofrimento e este nos faz mais compreensivos, sábios e amantes.  Continue sendo como você é, porque você é apaixonante, filho.
Um abraço desse teu “pai” que te ama,    Marco Antônio   (Rio,12/10/96)”.

Assim, notável é ressaltar que apesar de todas as restrições continuava um sonhador realizante incorrigível .

Nos anos 2000 MAQ abraçou a causa da audiodescrição e se tornou a maior expressão na luta pela acessibilidade na internet para as pessoas portadoras de deficiência, tendo havido reconhecimento do seu trabalho pela sociedade civil e pelo Estado Brasileiro. contemplado com o primeiro lugar no prêmio “Todos @ Web” do W3C e CGI Brasil, como “Personalidade Web 2012” e Recebeu o Registro de Voto de Louvor pelo seu trabalho e também por ter ganho o “Todos @ Web”, no Diário da Câmara dos Deputados, indicado pela deputada Federal Rosinha da ADEFAL e assinada pelo Presidente da Câmara, Marco Maia.

Enquanto isso suas condições físicas deterioravam.  Foi submetido a um transplante de rim em 1998, um transplante de pâncreas em 2004 e em 2010 sofreu uma grave lesão cerebral; mas ainda assim continuava exercendo as suas funções com entusiasmo e dedicação.

Para encerrar, é preciso destacar a importância de sua extraordinária companheira Sônia que, estando ao seu lado desde que ficara cego aos 21 anos de idade, foi, simplesmente, imprescindível para que ele, Marco Antônio, pudesse se tornar imprescindível nas diversas frentes de batalha que nós, os portadores de deficiência,  travamos ao longo das últimas três décadas. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2013. 
 

    
#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório da Diretoria executiva da Associação dos Ex-alunos do IBC / julho
 
****

Em julho a Associação fez uma entrevista com a jornalista Juçara Carioca do sistema Globo de Rádio.

****

No dia 03/07, a Associação se fez representar no sepultamento do companheiro Marco Antonio Queirós (MAQ).  Como representante da nossa entidade, Valdenito de Souza, diretor do departamento de Tecnologia, fez a entrega de uma coroa de flores in-memória do querido companheiro.
Lutador incansável pela acessibilidade,  Maq, deixa entre tantos legados, dois que respondem pelo tema acessibilidade, os sites: www.bengalalegal.com  e www.acessibilidadelegal.com
Nossa entidade, sempre antenada com as lutas do nosso segmento, tem a certeza da perda de um guerreiro incansável, verdadeiro bandeirante da acessibilidade.  


No dia 17/7 nos reunimos com um grupo de professores para planejarmos a área educacional da Associação dos ex-alunos do IBC.

****

No dia 18/7, em parceria com o Nucape (Núcleo de capacitação em empregabilidade) do IBC, promovemos uma palestra sobre a nova lei de aposentadoria especial para pessoas com deficiência.

****

Entramos em contatos telefônicos e por e-mail com outras entidades ligadas à área da educação especial com o objetivo de promovermos uma aproximação entre as entidades

No dia 05/07 comparecemos à festa junina do IBC e fizemos a divulgação do trabalho da ASSOCIAÇÃO entre as pessoas presentes.

****

No dia 15/07 estivemos presentes na demonstração dos símbolos da JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE no teatro do IBC onde compareceram mais de 300 pessoas.

Promovemos um debate na lista de discussões da ASSOCIAÇÃO com a finalidade de recebermos sugestões para melhorar a acessibilidade em smartfones, afim de elaborarmos um documento para ser enviado à ANATEL.

Recolocamos a ASSOCIAÇÃO nas redes sociais.
Twitter: @exaluibc
Facebook: exaluibc

****

No dia 27/julho, a associação participou de reunião no I B C, junto com outras entidades do segmento, para articulação de manifestação em favor da Meta 4, q faz parte do PNE(Plano nacional de educação).



#3. O IBC  EM FOCO

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

O IBC e os descompassos de suas demandas

Esta coluna tem se caracterizado em apontar alguns gargalos, bem como, em vislumbrar realizações positivas de nossa instituição que completará em setembro próximo, 159 anos exitosos, quer queiram ou não, os inclusivistas midiáticos de plantão. E nada contra a inclusão, pelo contrário! Devemos sempre buscá-la e persegui-la, não como palavra da moda e inconsequente, colocando em risco, o processo de escolarização nos primeiros anos, das crianças cegas e de baixa visão, fruto de
experimentos acadêmicos avalizados pelo MEC, que as exponham perigosamente a situações constrangedoras irreversíveis!

Indo de um polo ao outro, e como desdobramento desse quadro de ampliação das demandas, geradas de múltiplos setores públicos e privados, o IBC em particular, tem recebido solicitações, até mesmo do órgão ao qual está subordinado, o MEC, que transcendem de muito, à sua capacidade, já que não tem havido, por parte do próprio MEC, uma política de dotar essas instituições de pessoal qualificado para executar tais tarefas requeridas. Dentre as inúmeras solicitações, temos, geradas pelo próprio MEC, sem qualquer cuidado ou contrapartida desse órgão:

Reprodução pelo audiolivro, da Constituição, dos estatutos, da criança e do adolescente, do idoso, do Código dos direitos do consumidor, da Lei dos Direitos Autorais, e outros códigos pertinentes; 
consultas sobre questões de acessibilidade, por parte de entidades federais, estaduais, municipais e privadas; solicitação de impressão em braille, em tipos ampliados e formatos em relevo, de material a ser utilizado por essas entidades, para cumprimento de seu papel de tentar promover a inclusão desse público cego e de baixa visão matriculados nas chamadas escolas regulares, o que requer permanente manutenção dos equipamentos do parque gráfico;

solicitação, por parte de condomínios de edifícios, de orientações para a confecção de placas em braille, formas em relevo, ou de qualquer outro formato visível ao segmento de baixa visão, observados os contrastes, a serem aplicados nos painéis de elevadores ou nas portas dos apartamentos; orientação quanto à acessibilidade das páginas em geral, bem como consultas na área de audiodescrição, assim como em demandas as mais diversas.
Nos itens relativos à acessibilidade, o IBC tem deixado a desejar já que tem obtido avanços pouco significativos.

Buscando ser a nossa instituição, um Centro de referência, na área de Educação das pessoas cegas e de baixa visão na América Latina, tem me incomodado o fato de nem sempre o IBC se encontrar em condições de cumprir seu papel, em tempo hábil e a contento conforme as exigências da sociedade. Quais as razões desses obstáculos?

De acordo com o que assinalei em artigo anterior nesta coluna, ratifico que:

a terceirização é um dos fatores desfavoráveis, considerando a potencial e real ameaça de sua alta rotatividade no emprego, atingindo até mesmo, pessoal mais qualificado, detentor de saber tecnológico, no manuseio dos equipamentos mais sofisticados existentes na instituição; a política de contratação temporária de grande parcela do corpo docente é outro fator de descontinuidade do oferecimento dos serviços de escolaridade e das diferentes modalidades de atendimento especializado, já que ao final de dois anos de exercício são dispensados por exigência legal; no popular, aí o MEC pratica a política de empurrar os problemas com a barriga!

Embora os itens, como o atendimento e prestação de serviços, como no AEE, na produção de material em relevo devidamente adaptado, tenham se tornado altamente relevantes, não mereceram até hoje, por parte do MEC, a menor atenção, pela necessidade que se faz urgente no investimento
maciço em abertura de concursos públicos para essas áreas de atividades técnicas, bem como pela urgência de maior qualificação de servidores ainda disponíveis.
Todas essas pendências conduzem a um futuro sombrio a ser revertido por nossa instituição, o que não depende apenas de fatores externos; somam-se a esses fatores, um elenco de razões de gestão administrativa mal conduzida por direções consecutivas. Nós temos nos mostrado incapazes de
responder convenientemente às exigências da sociedade, pela falta de coordenação em nossas ações, o que reflete uma imagem externa desfavorável; pela falta de compreensão das entidades externas ao buscar os nossos serviços, em face de nossas limitações, por vezes burocráticas; pela falta de ousadia e comprometimento de muitos de nós, enquanto servidores públicos.

Estamos caminhando em direção aos 160 anos do nosso IBC, sem qualquer perspectiva imediata de mudança desse quadro de estagnação em algumas de suas áreas vitais, como é o caso do Ensino do primeiro ao nono ano.

No próximo número desta coluna, procurarei resgatar, graças a contribuições valiosas, como a do nosso companheiro, ex-docente desta instituição, Professor Paulo Felicíssimo Ferreira, partes significativas de sua história, visando acentuar sua indiscutível importância no processo de inclusão da pessoa cega.

Qualquer colaboração, enviar para: vtr.alberto@gmail.com, ou para o Jornal Contraponto.

Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Primeiro celular que exibe imagens em Braille pode chegar às lojas em 2013

Novo modelo, criado por designer indiano, possui superfície sensível ao toque que transforma imagens e textos em pontos salientes para facilitar uso por deficientes visuais.
Um novo smartphone, que adapta o Sistema Braille para exibir fotos e mapas para deficientes visuais, pode chegar ao mercado no final de 2013. Criado por Sumit Dagar, designer que trabalha em conjunto com pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Délhi, o produto transforma imagens em pontos salientes na superfície do aparelho, que podem ser reconhecidos por meio do tato.
Após um trabalho de pesquisa de três anos, Dagar desenvolveu um protótipo que apresentou bom desempenho nos testes e pode chegar ao mercado em breve. "A motivação por trás do projeto é dar um grande passo em design para ajudar os deficientes visuais que ainda usam produtos ineficientes e caros. Este projeto oferecerá uma plataforma inovadora que permitirá uma nova dimensão de comunicação para estes usuários", diz Dagar, em seu site oficial.
O trabalho foi apresentado pela primeira vez em um seminário TED Talks, em 2011, nos Estados Unidos e ganhou financiamento por meio de um prêmio da Rolex, que incentiva projetos inovadores pelo mundo. Segundo Dagar, quando o produto estiver pronto, ele será capaz de exibir imagens transmitidas em tempo real: uma pessoa com deficiência visual que esteja participando de
uma videochamada, por exemplo, poderá "sentir" as expressões faciais da outra pessoa por meio do tato.
O aparelho inclui uma superfície composta por pinos salientes que se movimentam para cima e para baixo para mostrar imagens e textos para o usuário. O produto usa uma tecnologia conhecida como shape-memory alloy, que faz a superfície feita de alguns materiais, como aço e zinco, retornar
à posição normal quando sofre ação do calor.
Ainda não há previsão de quanto o produto custará quando chegar às lojas, nem os países que o
receberão primeiro.

Fonte: Rede Saci

***

* O fim da cegueira da diabetes 

Medicamentos de última geração impedem o avanço do edema macular, uma das principais causas da perda de visão em diabéticos 

Avanços da pesquisa em oftalmologia estão permitindo, pela primeira vez, a recuperação da visão de pessoas que passaram a enxergar apenas borrões ou ficaram cegas  por culpa do edema macular diabético (EMD). A doença é marcada pelo acúmulo de líquidos na mácula, a porção central da retina, associada à visão detalhada usada para ler e discernir rostos. Estudos recentes mostram que remédios para impedir o aparecimento de vasos sanguíneos na região são eficientes para barrar o avanço da enfermidade. 

Urso recuperou mais de 70% da visão com novo tratamento 

Recentemente, a Food and Drug Administration, agência do governo americano responsável pela liberação de remédios, aprovou a primeira substância com essas características para combater o edema, o ranibizumabe (nome comercial Lucentis). No Brasil, a autorização para sua comercialização foi dada há três meses. O remédio bloqueia o chamado fator de crescimento endotelial (VEGF), que aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos e permite o vazamento de fluidos para a mácula. O produto já era usado contra a forma hemorrágica da degeneração macular relacionada à idade, a primeira causa mundial de cegueira. Outros medicamentos do gênero, como o aflibercepte (nome comercial Eylia), serão lançados com a mesma finalidade. Além disso, mais um remédio integrante de uma nova classe deverá estar disponível em três anos. 
Até o momento, o melhor tratamento era cauterizar com laser ao redor da área afetada. Isso continha a progressão da enfermidade, mas raramente devolvia a visão. 
A estratégia agora é combinar o laser com as novas medicações. "Nos estudos clínicos, um terço dos voluntários com edema recuperara linhas de visão. Alguns voltaram a dirigir", diz André Gomes, pesquisador da enfermidade e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. "É um avanço para tratar problemas em uma área na qual nem sempre o laser ou outros medicamentos davam bons resultados", afirma Keila Carvalho, chefe do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Ela não participa de pesquisas sobre a doença. 

O industrial Dércio Urso, 68 anos, tratou-se com o ranibizumabe e laser. "Consegui recuperar mais de 70% da visão", diz. O vendedor Sandro Peres, 41 anos, enfrenta dificuldades por causa do preço do tratamento (cerca de R$ 4 mil cada aplicação). "Melhorei, mas não posso continuar a terapia porque não consigo obter o remédio no SUS nem do convênio", diz ele, que ficou cego em poucos meses por causa da evolução rápida da doença. Hoje, Peres aplica a droga uma vez a cada 45 dias em um dos olhos. Deveria usar nos dois a cada 30 dias. Uma comissão avaliará a introdução do remédio no SUS. "Atualmente, o modo mais eficiente e ágil de obter esse remédio é recorrer ao Poder Judiciário", diz o advogado Julius Conforti, especialista em direito da saúde. 

Fonte: http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=288710&codDep=42

***

* Estúdio Hybrido e Tagarellas Audiodescrição promovem oficina de xilogravura para pessoas com deficiência visual

O Estúdio Hybrido realizará no dia 27 de julho, em Porto Alegre/RS, uma oficina de xilogravura destinada a pessoas com deficiência visual.
O Estúdio Hybrido é um espaço de criação e arte que atua em projetos nas áreas das artes visuais, moda, dança, performance, vídeo e fotografia. Com a intenção de ampliar o acesso à produção artística, realizará no dia 27 de julho (sábado), das 14h às 18h, em Porto Alegre/RS, uma oficina de xilogravura destinada a pessoas com deficiência visual. A atividade, proposta pela intérprete de Libras Ana Cristina Meneghetti e promovida com apoio da Tagarellas Audiodescrição, é gratuita e tem número limitado de vagas mediante inscrição prévia. Para participar, não é necessária qualquer experiência anterior.
Interessados em tornar a produção da arte acessível a todos e estimular o protagonismo de diferentes públicos, os idealizadores do Hybrido, Marcelo Monteiro e Vanessa Berg, já realizaram, em 2012, uma oficina de xilogravura para estudantes surdos. Agora, chegou a hora de convidar as pessoas cegas e com baixa visão para essa experiência. A intenção é multiplicar iniciativas inclusivas em diferentes segmentos artísticos, trazendo oportunidades para pessoas com deficiência.
A xilogravura é uma das grandes paixões de Marcelo Monteiro. A técnica, na qual se utiliza a madeira como matriz, permite a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte. Simplificadamente, o processo funciona como o dos carimbos. Em Porto Alegre, nos anos 50, o Clube da Gravura, fundado por Vasco Prado e Carlos Scliar, notabilizou-se na produção dessa modalidade artística. No Nordeste do Brasil, a xilogravura é usada na impressão de cordéis, que promovem a poesia local.
Marcelo Monteiro é artista visual que trabalha com gravura, desenho, fotografia e vídeo desde o ano 2000. Vanessa Berg é designer de moda que pesquisa o uso de materiais alternativos desde 2005. Ambos, além de produzirem individualmente, convidam outros artistas para projetos híbridos, com a intenção de provocar o diálogo entre as diversas manifestações criativas.
As inscrições para a oficina de xilogravura já estão abertas. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de reserva (pelo tagarellasproducoes@gmail.com ou fones (51) 3384 1851 e (51) 8451 2115). Todo o material utilizado no curso será fornecido pelo Estúdio Hybrido, sem qualquer custo aos participantes. As peças produzidas na oficina serão posteriormente expostas na Capital, em mostra acessível com data e local a serem divulgados oportunamente.
SERVIÇO - Oficina de xilogravura para pessoas com deficiência visual
Data e horário: 27 de julho, sábado, das 14h às 18h. 
Local: Estúdio Hybrido (R. Gen. Vasco Alves, 361 (esq. Duque de Caxias) - Porto Alegre). 
Ministrante: Marcelo Monteiro. 
Inscrições: Gratuitas, com vagas limitadas e por ordem de reserva. Confirme a sua hoje mesmo enviando mensagem com nome, telefone e e-mail para tagarellasproducoes@gmail.com ou ligando para (51) 3384 1851 ou (51) 8451 2115. 
Transporte: Ônibus C1 e C3 (Carris): desça na primeira parada da Duque de Caxias, suba a rua e dobre na primeira à esquerda. Lotação Rio Branco: desça na esquina da Duque de Caxias com a Vasco Alves e atravesse a rua. 
Mais informações: tagarellasproducoes@gmail.com | http://tagasblog.wordpress.com | (51) 3384 1851 e (51) 8451 2115.

Fonte: Tagarellas

***

* Professor e aluno do CE criam equipamento de leitura para cegos
200 unidades foram vendidas.

Um equipamento desenvolvido por cearenses possibilita a leitura de documentos impressos ou digitalizados, utilizando Braille. O PorTáctil já está em uso há um ano. 

A ferramenta é acoplada a um tablet ou laptop e funciona como um mouse comum. Porém, em vez de ter uma barra de rolagem, usa as três selas, que vão mudando as letras Braille de acordo com o que o usuário está escrevendo e acompanhado por uma voz guia. Esse projeto faz parte de uma iniciativa do professor Elias Teodoro Silva e do aluno Heyde Leão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 

Em 2010, o projeto recebeu o primeiro investimento, no valor de R$ 180 mil e saiu do papel. No ano seguinte, com o apoio do Ministério da Educação, o PorTáctil deixou de ser um protótipo e passou a ser vendido em escala industrial. Até agora, 200 equipamentos foram comprados por um estado vizinho, que não pode ser revelado por questões contratuais. Nos próximos meses, outros 500 vão ser entregues. 

O equipamento passa por constantes modificações, contribuídas por voluntários como Martonio Torres. "É um equipamento que requer muita atualização, como toda tecnologia", afirma o voluntário.
O PorTáctil está em uso há um ano e é o equipamento mais barato do mercado. O programa abre a possibilidade de comunicação em Braille dentro do universo digital."O livro Braille é grande, é muito extenso. Com um portátil desses eu posso ter centenas de livros armazenados no tablet e ainda posso ler de duas maneiras: ou Braille ou com dispositivo de voz", afirma Martonio. 

Esse avanço traz benefícios, mas não apenas econômicos. Os livros disponibilizados em Braille possibilitam o aprendizado, tanto da leitura quanto da escrita, de pessoas com deficiência visual da mesma maneira que proporciona a pessoas que veem. "Se você só ouve textos, você não sabe como escreve as palavras. Com o Braille, ele tem essa capacidade", conta o professor Elias.

Fonte: Portal Nacional de Tecnologia Assistiva



#5. DE OLHO NA LEI

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

TRF da Quarta Região Garante Reserva de Cargo Público a Pessoa com Deficiência no Rio Grande do Sul.

A De Olho na Lei, de modo recorrente, vem enfrentando o tema da reserva de vagas em cargos e empregos públicos a que fazem jus as pessoas com deficiência. A questão em análise centra-se na modulação do efeito desse direito consagrado constitucionalmente, a teor do art. 37, VIII, da nossa Lei Fundamental. Com extrema infelicidade, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, deu interpretação à norma esculpida no aludido art. 37, VIII, da CRFB/1988, no sentido de que a reserva incidiria, tão-somente, nas vagas oferecidas no edital de abertura do certame.

Tal entendimento, sustentado pela instituição, não encontra guarida na Constituição da República. Nosso Estatuto Supremo, ao assegurar o direito à reserva de vagas em cargos e empregos públicos, não impõe a restrição oposta pela UFSM. Com efeito, durante o prazo de validade do concurso público, que pode chegar a dois anos prorrogáveis por período igual ao fixado, no dizer do art. 37, III, da CRFB/1988, o percentual das vagas a que têm direito os candidatos com deficiência deve ser respeitado, podendo ser protegido pela via do mandado de segurança, que é uma garantia constitucional consistente em uma ação de natureza civil com rito mais célere em relação aos demais remédios processuais.

Convém esclarecer que a UFSM integra a Administração Pública Federal Direta. Seus servidores, portanto, são regidos pela Lei nº 8.112/1990. O art. 5º, § 2º, desse diploma legal determina que:

“Art. 5. (...)
        § 2º  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
Registre-se que as vagas oferecidas no concurso não se restringem ao quantitativo publicado no edital de abertura, mas contempla a todas aquelas preenchidas durante a validade do certame. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por conseguinte, proferiu decisão irreparável, com pleno amparo jurídico. A magistrada, ao ordenar que, a cada cinco candidatos sem deficiência seja chamado um com deficiência, amolda-se aos ditames do art. 37, VIII, da Carta Magna, complementado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990. Resta, assim, devidamente modulado o efeito do direito em comento, com a fixação do percentual de 20 por cento das vagas dos cargos oferecidos no concurso público promovido pela Universidade Federal de Santa Maria.

Agora, confiram a íntegra do julgado mencionado:

TRF4 garante vaga em cargo público a portador de necessidades especiais. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou, em julgamento realizado nesta semana, sentença de primeiro grau que garantiu imediata nomeação e posse em cargo de Assistente de Administração da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, a candidato portador de deficiência.

Após a universidade chamar 29 aprovados, o autor ajuizou mandado de segurança na Justiça Federal de Santa Maria. Ele alega que o concurso reservou 20% das vagas a pessoas portadoras de necessidades especiais e que o percentual não vem sendo observado pela instituição.

A ação foi considerada procedente, o que levou a universidade a recorrer ao tribunal, alegando que os critérios do edital vem sendo cumpridos.

Após analisar o recurso, a relatora do caso, desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, confirmou a sentença. Ela afirmou que a argumentação da UFSM de que os 20% reservados só valem para as vagas oferecidas no edital e não para aquelas que venham a surgir na instituição não é válido. "Ressalto que a interpretação de que a reserva de vagas aos portadores de deficiência deve ser garantida somente dentre as vagas constantes do edital do concurso servem apenas para dar margem à burla da lei", afirmou.

Segundo ela, a cada cinco pessoas nomeadas para o cargo, uma deveria ser oriunda da lista de portadores de deficiência. "Incabível a alegação de indisponibilidade de vaga para a nomeação em tela", observou. Para a desembargadora, a UFSM teria incorrido em "flagrante ilegalidade" ao preterir o autor.

Acessado em: 27 de junho de 2013; disponível em: 
http://trf-04.jusbrasil.com.br/noticias/100582342/trf4-garante-vaga-em-cargo-publico-a-portador-de-necessidade-especiais            .



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

    Tribuna Educacional - Julho/2013

As Pupilsa da Sra Irlen
(Cláudio de Moura Castro)

O primeiro e colossal desafio da escola é ensinar a ler e escrever. De fato, para desespero de todos, não são raros os problemas e desastres que impedem que isso aconteça. As explicações borbulham. Não poderia ser o método de ensinar? Professores não ousam pronunciar tal palavra, mas pensam ser "burrinhos" os que não aprendem.

Cerca de metade dos alunos brasileiros atinge o quarto ano funcionalmente analfabetos. Seriam disléxicos? Por aí não avançamos, pois a palavra meramente identifica dificuldades de leitura, sem explicar causas.

Teriam problemas de visão, obviamente críticos para o aprendizado? Mas os oftalmologistas identificam não mais do que 2% ou 3% de crianças com problemas de acuidade visual. Pouquíssimas, diante das que têm dificuldades de aprendizado. Mas, em Belo Horizonte, os doutores Marcia e Ricardo Guimarães perseguem uma nova pista. Apesar de quase todos identificarem as letras, pode haver uma pane no circuito que liga os olhos ao córtex visual. Ao ler um texto, a pupila precisa mover-se (oculomotricidade) e fazê-lo sem sacolejões. Pior, há casos em que uma pupila não sincroniza com a outra. Anda e para, desgarrada da irmã. Daí, dificuldades de concentração, dores de cabeça, enjoos e aversão à luz. E, obviamente, péssimos resultados na escola.

Há hoje aparelhos que acompanham o movimento das pupilas — através de sensores infravermelhos que captam os movimentos sacádicos mostrando na tela de um computador se há uma trajetória errática, paradas ou desencontros entre um olho e outro. Essa desorganização no movimento das pupilas (sistema magnocelular) foi chamada de síndrome de Irlen. uma referência à psicóloga que a identificou e tratou.

Tal movimentação confusa explica as dificuldades de leitura daqueles que sofrem desse mal. Segundo pesquisas, cerca de metade dos que têm  dificuldade de leitura tem também processamento magnocelular deficiente. Mas, como os testes convencionais são estáticos, o problema passa despercebido. A falha não é um problema de inteligência, pois sabe-se que há pessoas bem-sucedidas que compensaram essa síndrome com outras estratégias.

Até muito recentemente, a enfermidade permaneceu fora do radar dos oftalmologistas, pois estudavam apenas os olhos. E até hoje algumas alas da oftalmologia e da educação contestam esse caminho, sobretudo por estar em território interdisciplinar. Contudo, a equipe do doutor Ricardo está desenvolvendo equipamentos mais baratos, mapeando a sua epidemiologia, e já preparou 2000 agentes de saúde para diagnosticar a síndrome de Irlen. Os dados sobre a sua incidência ainda deixam a desejar. Mas, pelo que já se descobriu, pode variar entre 6% e 17%, afetando em maior ou menor grau a fluência da leitura.

Esses números sugerem uma proporção surpreendente de "falsos disléxicos". Ou seja, o problema deles não é identificar letras individualmente nem uma disfunção intelectual para a leitura. Em vez disso, como a pupila tem dificuldade de seguir a linha do texto, isso se revela penoso. Quantos disléxicos tiveram diagnóstico errado?

Achávamos que não liam por problemas cognitivos. Agora vemos que não são burrinhos. Aparece outra explicação: é um problema da "fiação elétrica" que liga os olhos ao córtex.

Mas há notícias boas. É possível filtrar algumas frequências do espectro visual, culpadas pelos descaminhos da pupila. Depois de alguns testes simples, encontram-se
os bons filtros. Custando menos de 30 reais, uma lâmina colorida, colocada sobre o livro, corrige as pupilas recalcitrantes. Mais caros, porém mais convenientes, são óculos que fazem o mesmo serviço.

Do doutor Ricardo ouvi descrições de alunos e mães que choravam ao perceber uma cura instantânea. Apesar de o programa ser financiado por uma pequena fundação privada, cerca de 1500 crianças já foram tratadas. Raramente há soluções baratas e fulminantes para os problemas de aprendizado. Para uma proporção ainda imprecisa de alunos, essa cura existe. Que isso não seja usado, porém, para justificar descaso ou incompetência no processo de alfabetização. A síndrome de Irlen não pode virar o bode expiatório para lambanças da escola.

(Rev. "Veja" - Junho/2013)



#7. ANTENA POLÍTICA

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


Cegos Franceses na luta contra o Fascismo

A cegueira não nos exclui da condição de humanos, de nossa origem étnica, nem de nossa nacionalidade. Não vivemos aparte da história do mundo. Portanto, quando conscientes de nossas capacidades, não somos necessariamente omissos ao que acontece a nossos povos.

O texto abaixo é uma tradução e foi publicado por Alternativa, revista do Movimento de Cegos em Luta por sua Emancipação Social, em seu número 7, em abril de 1986.

Cegos Franceses na luta contra o Fascismo
 André Nicolle

Revista do Cego Europeu, Issue 49, n.o 3, 1985

(André Nicolle é membro do Presidium da União Européia de Cegos e Presidente da União de Cegos da Resistência).

Quando, em maio de 1940, se deu a invasão da França, seguida, algumas semanas depois, da conclusão do armistício, os cegos franceses, como todos os seus compatriotas, ficaram, de início, profundamente desencorajados. Eles não podiam acreditar que nossas forças armadas, sempre apresentadas como uma das mais fortes do mundo, tivessem tão rápida e tão completa derrota como resultado de erros táticos e estratégicos.

Contudo, em 18 de junho de 1940, alguns deles ouviram o apelo do General de Gaulle transmitido de Londres. Muitas pessoas eram de opinião que o chefe da França livre apontava o rumo certo e estava correto ao afirmar que os fascistas seriam finalmente derrotados. Era muito natural
que suas esperanças se reacendessem.

Entre nós, deficientes visuais, esses sentimentos eram, sem dúvida, mais fortes por causa de nossa deficiência, que, em muitas situações, nos faz dependentes de estranhos nos faz resguardar, com suspeição, nossa independência e, por isso, nos faz hostis ao totalitarismo.

Pode-se dizer que, no fim de 1940, o começo de 1941, havia, entre um bom cegos franceses, uma prontidão psicológica a apoiar aqueles que estivessem preparados para lutar contra as forças de ocupação.

Muitos cegos, insatisfeitos com a ajuda ocasional à Resistência, realmente participaram de grupos organizados ou da rede da Resistência.

Fizeram todo o possível para tomar parte nas atividades dessas organizações tendo total consciência dos riscos que os esperavam, já que sua cegueira tornava praticamente impossível se esconderem caso suas atividades fossem do conhecimento da Gestapo ou de algumas autoridades francesas como a milícia. Deve-se dizer, para sermos honestos, que eles eram menos suspeitos para os departamentos policiais encarregados de deter aqueles que lutavam pela libertação da França. Assim, numerosos cegos franceses ajudaram, consideravelmente, o movimento da Resistência
por meses e até anos, servindo de contato, portando panfletos e jornais ilegais e transportando armas e munições a locais de que tinham bom domínio. Infelizmente, essas atividades nem sempre passavam despercebidas da polícia do inimigo, tanto que muitos, dos quais poucos sobreviveram, foram presos e deportados para os campos de extermínio. Um deles, líder de uma importante rede, Charles Davin, teve a iniciativa, após a libertação, de uni-los em uma associação de ex-combatentes. Até então, eles estavam dispersos, já que um grupo da Resistência formado
inteiramente por cegos era, obviamente, impensável.

O chamado de Charles Davin foi ouvido, e já na primavera de 1945, a União dos Cegos da Resistência foi formada e contava com duzentos membros. Sua fundação foi calorosamente saudada pelo Ministério para os Ex-Combatentes, pois nada poderiam melhor provar o fervor patriótico do
povo francês por sua libertação do que a participação nela de pessoas com uma deficiência tão séria como a cegueira.

Como esses cegos, em muitos casos, viviam em condições precárias, Charles Davin entregou-se à tarefa de conseguir que eles tivessem, de acordo com a lei, o status especial de ex-combatentes em reconhecimento pelos serviços prestados ao movimento da Resistência. Manteve, então, contato com o representante socialista na Assembleia Nacional, Albert Aubry, àquela época consultor para assunto financeiro dos ex-combatentes, ele mesmo um combatente deportado da Resistência. Dessa forma, os Cegos da Resistência conseguiram fazer votarem duas leis: a de 8 de julho de 1948 e a de 22 de julho de 1952, que asseguravam recursos financeiros aos cegos ativos na Resistência, além de garantir recursos para o pagamento a uma pessoa para assisti-los. Para receberem esses recursos, os Cegos da Resistência tinham que apresentar provas do reconhecimento oficial do grupo a que tinham pertencido, e só tinham direito ao benefício após medidas criadas para eles depois de confirmação feita por uma comissão especial do ministério.

Simultaneamente, a União dos Cegos da Resistência continuava seu trabalho de apoio mútuo e solidariedade, com o que pôde oferecer a seus membros uma série de serviços: uma sede, um banco de ajuda mútua, um banco de crédito, acomodações aos membros das províncias em trânsito por
Paris, assistência às viúvas...

Quando Charles Davin nos deixou ainda muito cedo, em 1958, com 60 anos, alguns amigos pediram-me que o sucedesse à frente da União. Agradeço a confiança e a amizade de meus companheiros Cegos da Resistência, o que permitiu nossa organização expandir seus serviços. É graças a eles que podemos nos encontrar duas vezes por ano, pelo menos, unidos pelo espírito da Resistência e fiéis a nosso ideal de justiça e liberdade.

Do mais fundo de nossos corações, manifestamos nossa gratidão e apreço por nossos companheiros de armas britânicos, particularmente por monumental resistência e combate de 1940; por nossos amigos da União Soviética, que defenderam seu país com inesquecível coragem e tenacidade; pela corajosa armada americana, que teve uma contribuição importante para o término vitorioso do mais terrível conflito que a Europa assistiu.

Estamos convencidos de que nos países aliados que foram ocupados pelas forças fascistas entre 1940 e 1945, muitos cegos fizeram o que fizemos juntando-se aos combatentes dos inimigos de seus países. Se alguns deles quiserem entrar em contato conosco após lerem este artigo, ficaremos
felizes em estabelecer duradouras relações com eles e assim termos a oportunidade de manter viva a memória dessa época histórica.

hercen@terra.com.br 



#8. UNIVERSO BRAILLE

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

* Breve abordagem sobre a situação das pessoas cegsa antes da invenção do sistema Braille

Apresentamos a nossos leitores dois textos que se complementam.
Fornecem-nos elementos informativos para análise e reflexão sobre a importância histórica do Braille na vida dos cegos, a partir da criação da escola de Valentin Haüy em 1784 e da invenção do
sistema em 1825.

No primeiro texto, Edison Ribeiro Lemos (1928-2004), professor e tiflólogo brasileiro, em palestra realizada no ano de 1999, nos legou os conhecimentos que compõem a primeira abordagem histórica aqui considerada.

No segundo texto, Juan Luis Vives (1492-1540), humanista espanhol, nos oferece sua visão esclarecida sobre o cego no século XVI, através da matéria por nós traduzida há cerca de cinco anos.

Texto de Edison Ribeiro Lemos, extraído de palestra intitulada:
"EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DOS CEGOS NO MUNDO E NO BRASIL"

"Durante milênios as pessoas cegas viveram marginalizadas, não participando, efetivamente, do processo de evolução histórica das sociedades. Assim foi na Antiguidade da História da Civilização, na Idade Média e na Idade Moderna.

Somente no limiar da Idade Contemporânea é que houve a primeira oportunidade de educação para as pessoas cegas. Foi toda uma época de alguns milhares de anos de descrença, de  desespero, de miséria e de aviltamento, porque ao cego não se dava nenhuma  oportunidade de educação, trabalho, vivendo, assim, alheio e isolado  socialmente.
Apesar disso, a História registra alguns vultos de cegos que se projetaram no mundo das letras, das ciências ou das artes e se consagraram  como escritores, filósofos, teólogos ou cientistas.

Na antiguidade, podem ser lembrados os nomes de Tirésias, o adivinho tebano, cuja cegueira é atribuída, segundo uma lenda grega, a um castigo dos deuses, por ter ele revelado ao homem o segredo do Olimpo. Homero, responsável pelo início da literatura grega, autor dos  poemas heroicos, a Ilíada e a Odisseia. Demócrito, filósofo do otimismo, encarava a vida sempre pelo lado  bom, pintam-no sempre rindo.

Na Idade Média, quando os cegos viviam como mendigos, faziam-se cantores e jograis para divertirem o povo e formavam corporações para sobreviver. De tempos em tempos, surgiram celebridades como Dídimo, filósofo, chefe da Escola de Alexandria, no século IV d.C., o qual,
embora tenha ficado cego aos quatro anos de idade, tornou-se grande teólogo, adquirindo grande conhecimento de assuntos sagrados e profanos e foi o mestre de São Jerônimo, tradutor da Bíblia do hebraico para o latim.

Nos tempos modernos destacam-se os nomes de Hubrich Schonberg: cego aos dois anos, tornou-se professor, ensinando filosofia e  matemática com o assombro de todos. Nicolas Saunderson, figura das mais  ilustres que deixou trabalho escrito sobre elementos de álgebra e um tratado  de
cálculos, indicado por Isac Newton para substituí-lo na cadeira de professor na Universidade de Cambridge; François Hubert, cego aos dezesseis  anos, dedicou-se à apicultura, sendo o primeiro cientista a fazer estudo profundo sobre a vida das abelhas. Muitos outros nomes de personalidades, que perderam a visão na idade adulta, continuaram exercendo atividades, provando que a cegueira não interferia na capacidade intelectiva como é o caso de John Milton, que depois de cego escreveu sua grande obra, “O Paraíso Perdido”.

Todos esses cegos foram exemplos ao longo da História da Humanidade, do que são capazes as pessoas, mesmo sem visão, quando têm  oportunidade de desenvolver seu potencial. Coube a Valentin Haüy, em 1784, fundar a primeira escola para cegos: o Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, onde foi adotado como meio de leitura, um sistema de caracteres comuns, em relevo, por ele inventado. Ali penosamente, os alunos cegos tateavam para decifrar pequenos textos, mas foi por este sistema que os cegos começaram a ter a oportunidade de educação. Nessa escola é que mais
tarde vai estudar Louis Braille, onde tomou, também, conhecimento de um outro sistema, o de Charles Barbier, capitão do exército francês, sistema com base em doze pontos, seis linhas e trinta e seis símbolos representativos de fonemas da língua francesa e que serviu de inspiração para Braille inventar o seu maravilhoso e ainda, hoje, insubstituível sistema de leitura e escrita para cegos: o Sistema Braille, que abriu as portas, de fato, para a educação e a cultura dos cegos em todo mundo."

Passemos agora ao texto de Juan Luis Vives, que nos revela o despertar da consciência do autor para as questões do aproveitamento do trabalho de todos os homens, inclusive os cegos. Escrito há cerca de 500 anos, o conteúdo nos parece atual em certos aspectos, colocando em pauta o dualismo: assistencialismo/trabalho.

(...) No século XVI, a questão da integração dos cegos através da formação e do trabalho assume importância, pelo menos no plano teórico.
O humanista hispano-flamengo Juan Luis Vives (1492-1540) publica em 1526, em Brujes (Bélgica) o primeiro tratado que apresenta uma política de assistência social global: "De Subventione Pauperum" (da Assistência aos Pobres). Da mesma forma que seus amigos Thomas More e Erasmo, Vives ataca o ócio, mãe de todos os vícios, e exalta o trabalho, remédio de todo mal. Segundo ele, ninguém é completamente inepto para o trabalho e inclusive os cegos são capazes de satisfazer suas necessidades: "Não permitiremos, nem sequer aos cegos, ser ou conseguir estar desocupados;
há muitas coisas a que se podem dedicar: alguns têm aptidões para as letras, desde que alguém leia para eles. Que estudem, já que observamos em um grande número deles alguns progressos na erudição, nada desprezíveis. Outros estão aptos para a música: que cantem e toquem instrumentos de corda ou de sopro; que outros engrenem tornos e mecanismos; que outros trabalhem nas prensas, ajudando a manejá-las; que outros abanem foles nas oficinas de ferreiros. Também sabemos que os
cegos fabricam caixas, cestas, canastras e gaiolas, e que as mulheres cegas tecem e enovelam. Em poucas palavras, se não querem ficar parados nem fugir do trabalho, encontrarão facilmente a que se dedicar; a preguiça, a desídia, e não o defeito do corpo é o único motivo que podem alegar para não fazer nada".

Esta passagem mostra as atividades a que se dedicavam os cegos na época e, sobretudo, as aptidões literárias de alguns deles. Vives, sem dúvida conhecia, pelo menos por fama, um ou outro erudito flamengo cego que frequentavam os círculos humanistas parisienses: Charles Fernand (1450-1517), Pierre de Ponte (1475-1529), ou inclusive Perceval Van Belleghem (princípios do século XVI). Porém, ao pretender aplicar aos cegos como a "todo o gênero humano" as virtudes redentoras do trabalho, Vives se converteu provavelmente no primeiro teórico que expressou a ideia da integração social dos cegos mediante a educação e o trabalho."

Texto traduzido da Revista "Entre dos Mundos" n. 19, agosto 2002 – pág. 6 -- Organización Nacional de Ciegos Españoles - ONCE

Jonir Bechara Cerqueira



#9 EURECA

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

Deficiente visual completa 10 anos de fotografia em Sorocaba, SP

Comentário do colunista:

Sem entrar no mérito da atividade, algo "diferente" para o segmento, destacamos a importância, para qualquer pessoa, no caso de pessoa com deficiência, principalmente, de se ter um hob, uma atividade, capaz de lhe absolver, compartilhando seu tempo de forma agradável/produtiva.

Fin do comentário.

* Deficiente visual completa 10 anos de fotografia em Sorocaba, SP

Teco Barbero aprendeu a superar sua deficiência para registrar o mundo. Fotógrafo também é
jornalista, assessor de imprensa e professor. *Adriane Souza* do G1 Sorocaba e Jundiaí.
Em 2002, Teco Barbeiro redescobriu o mundo. Com apenas 5% da visão, o então estudante de jornalismo se matriculou em um curso de fotografia. Apesar de não acreditar em sua própria capacidade na época, Teco revela ao *G1* que hoje é testemunha de que não existem limites para a vontade humana. "Fotografia é a minha vida", define o jornalista, assessor de imprensa, fotógrafo e professor. Nascido em Sorocaba (SP), Antônio Walter Barbero, 30 anos, conta que a paixão pela
comunicação o levou a cursar jornalismo. "Na faculdade conheci o Werinton Kermes, que trouxe a proposta de um curso de fotografia para deficientes visuais", relembra Teco, que, assim como os outros convidados para o curso, achou a ideia do fotógrafo e cineasta absurda. "Ficávamos nos perguntando como uma pessoa privada da visão poderia fotografar, achávamos impossível",
relembra.

Admirável mundo novo
Após as primeiras aulas, as barreiras impostas pelos próprios alunos começaram a ser quebradas. "Começamos a usar muito mais nosso lado sensorial, então entendemos que a fotografia para o
deficiente visual é feita pelos sentidos", esclarece Teco. Nos dois primeiros meses do curso de um semestre, os alunos trabalharam para fortalecer o lado sensorial.
"Daí pegamos nas máquinas e começamos o trabalho de capturar imagens", conta Teco, que relembra a confiança que o grupo de deficientes visuais conquistou. "Pois é, o preconceito estava em nós mesmos", diz. A partir desta etapa, Teco Barbero nunca mais abandonou a câmera. Ele começou a realizar uma série de eventos, comerciais e campanhas.

Ensinando a crescer
Com estas conquistas, em 2010, Teco foi convidado para dar aulas de forma voluntária em um minicurso de fotografia na capital paulista.
Desde então, ele viajou por diversas partes do país para ensinar a arte de escrever com a luz a todos os tipos de pessoas. "Nós deficientes visuais que nos aventuramos pela arte da fotografia provamos que, para quem captura imagens, a luz não é o mais importante, pois nós fazemos fotos com a sensibilidade da nossa alma", conta. No início deste mês o fotógrafo seguiu para o interior do Rio Grande do Sul, convidado pela professora de fotojornalismo de uma universidade federal. "A universidade recebeu pela primeira vez uma aluna deficiente visual e não sabiam como ensiná-la. É triste, mas falta preparação para os professores do nível superior como um todo. O deficiente
quer vencer seus limites e cursar uma faculdade, por isso eles precisam se preparar", destaca Teco.

Conhecimento
"Um homem que registra imagens com a visão da alma". Esta é a frase que define o profissional Teco Barbero em seu site . Ele disse ao G1 que procura por um ajudante, que seja tão apaixonado
quanto ele pela fotografia. "Pode ser uma estudante ou uma recém formada, mas preciso de uma pessoa de confiança para me acompanhar nos eventos e trabalhos que realizo. Alguém que esteja disposto a aprender junto comigo e a me ensinar também", define. As pessoas interessadas poderão entrar em contato através do e-mail: barbero51@r7.com "Fotografar é poder mostrar às pessoas como eu literalmente vejo o mundo", diz Teco Barbero.

//Fonte: Folha SP#



# 10. DV-INFO

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

Do que você realmente precisa para proteger seu smartphone?

Caros leitores,

Eis aí um artigo que desfaz o mito e falso alarmismo que se tenta espraiar constantemente contra o sistema Android para telefones espertos. Este continua, portanto, sendo uma ótima opção inclusive para cegos. Recomendo o blog TalkDroid para esclarecimentos sobre acessibilidade em aparelhos móveis que rodem o referido sistema. O endereço é: www.talkdroid.com.br

Boa leitura e nos vemos.

***

Do que você realmente precisa para proteger seu smartphone?
Brad Chacos, com informações de Nate Ralph do TechHive

Há ameaças à solta que podem colocar em risco seu aparelho e as informações dentro dele, mas não tantas quanto você pensa. E os motivos para instalar um app de segurança são outros!

Se você se deixar levar pelas manchetes, a segurança em dispositivos móveis é uma causa perdida. O Android é o “Rei” do Malware! Zilhões de apps maliciosos foram encontrados! OS HACKERS ESTÃO LENDO SEU WHATSAPP E MANDANDO PORNOGRAFIA PRA SUA AVÓ!

É o suficiente para fazer qualquer um enrolar o smartphone em papel alumínio e se encolher de medo em algum canto. Mas não acredite em tudo o que ouve. O céu não está caindo e seu  smartphone não está mandando fotos “picantes” para sua avó. Embora seja  interessante instalar um aplicativo de segurança no smartphone, não é pelos motivos que você imagina. E quanto a todos aqueles apps maliciosos? A não ser que você seja muito descuidado, as chances de instalar um no aparelho são infinitamente pequenas.

Bem-vindo à realidade de segurança móvel: Muito barulho por (quase) nada

Uma coisa sobre todos estes relatos apavorantes: a maioria deles vem das mesmas empresas que querem lhe vender soluções de segurança - Ou seja, eles não são exatamente imparciais. Felizmente eu consegui encontrar alguns especialistas honestos e imparciais que trabalham para três renomadas empresas de segurança: a Lookout, que produz um popular aplicativo para smartphones Android, a McAfee, que dispensa apresentações, e a AV-Test, um instituto independente especializado em segurança de tecnologia. 
Todos me contaram a mesma coisa sobre as ameaças a dispositivos móveis.

“Se você seguir precauções simples como só instalar apps do Google Play, não baixar coisas de sites suspeitos ou apps piratas e não clicar em links suspeitos em e-mails pelos quais não estava esperando, então estará bem seguro”, diz Marc Rogers, principal analista de segurança na Lookout. “O Google tem um processo bastante eficiente para vetar aplicações potencialmente nocivas”. E se você usa o iOS, também não tem o que temer: o processo de aprovação da Apple é ainda mais severo.

Andreas Marx, CEO da AV-Test, concorda com Rogers. “A situação do malware em dispositivos móveis entre os usuários dos EUA e Europa ainda não é problemática. A maioria do malware está se espalhando apenas na China e na Rússia”.

“O Google Play não é completamente seguro”, diz Marx, “mas é bem mantido e mesmo quando apps maliciosos conseguem entrar na loja - e criminosos estão trabalhando duro para isso - eles são removidos rapidamente. A Google também pode apagar remotamente aplicativos de seu  smartphone, caso eles representem um grande risco”.

Mas... E aí você me diz: “Oba! Quer dizer que posso deixar meu smartphone sem um aplicativo de segurança sequer e viver minha vida despreocupado?” Não exatamente. Todas as organizações relatam ter visto um aumento no malware projetado para driblar as precauções de segurança instaladas pela Google, Apple e outros “guardiões” de plataformas. Coisas como sites maliciosos, lojas de terceiros oferecendo versões “gratuitas” de apps pagos populares e e-mail de “phishing” contendo links para sites ou apps “envenenados”.

Embora a ameaça ao usuário comum ainda seja pequena, os malfeitores definitivamente estão ficando mais espertos. A Lookout recentemente identificou uma família de malware apelidada de BadNews, que se disfarçava como sendo uma rede de publicidade e foi integrada a 32 apps no Google Play, só começando a agir de forma maliciosa depois que estes apps foram baixados entre 2 e 9 milhões e vezes. O dano, entretanto, foi limitado em sua maioria a usuários na Rússia.

A segurança embutida nas lojas não o protege contra truques como este. E agora um pouco de ironia: o Android é tipicamente criticado como sendo o sistema operacional mais vulnerável em comparação ao iOS, mas Marx diz que o iOS é na verdade mais vulnerável a ataques de phishing, já que a App Store da Apple tem poucos apps anti-malware viáveis. E mais: o conteúdo de nossos dispositivos móveis praticamente garante que as tentativas de ataque irão continuar.

“Pense nisto: seu smartphone é, para todos os efeitos, um computador”, diz Luis Blando, vice presidente de desenvolvimento de produtos móveis na McAffee. “Se você o usa para o trabalho, ele tem todos os dados corporativos que sua empresa quer proteger. E o que é pior: tem seu calendário, sua conta no Google e na Amazon e Deus sabe mais o quê. Como alvo, os smartphones são praticamente irresistíveis para os hackers”. Exagero? Talvez, mas também é verdade, e isso levou a AV-Test a revisar suas recomendações quanto à segurança móvel.

A situação está mudando, diz Marx. “Mais e mais ataques estão focando os usuários móveis nos EUA, portanto as coisas estão ficando mais arriscadas. Assim, recomendamos o uso de software de segurança no Android. No ano passado dizíamos “é um componente opcional, mas será necessário no futuro”. Agora dizemos: use!”.

Não nos entenda mal: se você for atento e cuidadoso, o risco de infecção ainda é bastante baixo. Mas com mais e mais malfeitores tentando encontrar uma forma de entrar em seu smartphone sem passar pelas lojas de apps, usar um aparelho Android desprotegido é um risco. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, pode manter o smartphone bastante seguro usando um dos apps de segurança gratuitos para Android que estão disponíveis, entre eles produtos de Lookout, AVG, Avast, Symantec, McAfee e outros. Mas as soluções gratuitas geralmente te deixam na mão quanto o assunto são os recursos de segurança que são os mais úteis.

O verdadeiro motivo para ter um app de segurança

Mesmo que você praticamente não navegue na internet e tenha hábitos de segurança impecáveis, ainda é recomendado que instale um app de segurança. É que eles lhe protegem contra mais do que malware.

“Um dos maiores riscos na segurança de dispositivos móveis é perder o aparelho”, diz Blando. “Quando isso acontece, o prejuízo não é só o custo do aparelho mas também o custo e incômodo de perder as informações”. Isso é especialmente verdadeiro quanto o aparelho é roubado. As pessoas armazenam suas vidas inteiras nos aparelhos e as deixam abertas a qualquer um que pegá-lo. Incontáveis estudos mostram que poucas pessoas “trancam” seus aparelhos com uma senha e perder um dispositivo móvel é algo muito comum.

No ano passado o recurso “Find My Phone” do app da Lookout (que ajuda a localizar um aparelho) foi usado mais de 9 milhões de vezes, ou uma vez a cada 3.5 segundos, em média. A metade dos assaltos em San Francisco e 42 porcento deles em Washington, D.C. são relacionados ao roubo de smartphones, segundo relatou recentemente o New York Times.

O iPhone tem recursos robustos contra perda que se podem configurar facilmente, inclusive o bloqueio e exclusão remota de dados do aparelho e funções para encontrá-lo. As soluções antifurto encontradas no Android não são tão robustas, o que leva os especialistas a recomendar aos usuários soluções de terceiros - veja por exemplo dicas aqui: http://pcworld.uol.com.br/dicas/2013/02/08/como-localizar-android-perdido/

“A pergunta “o que você espera de um pacote de segurança em um dispositivo móvel?” tem uma resposta fácil: “que ele o ajude quando o aparelho for perdido ou roubado, seja localizando-o ou destruindo os dados nele armazenados para que não caiam em mãos erradas”. Embora algumas soluções de segurança gratuitas incluam ferramentas antifurto no pacote - como o Find My Phone da Lookout - praticamente todos os fornecedores de segurança incluem os recursos mais úteis, como backup, localização e controle remoto, nos produtos pagos. Em outras palavras, embora os usuários cuidadosos possam viver com uma solução de segurança gratuita nos PCs, economizar em um pacote no Android significa que você não terá acesso aos recursos que vai realmente precisar caso perca o aparelho.

Nossa recomendação

Se você anda por aí com um iPhone no bolso, não tenha pressa em comprar uma solução de segurança. Não porque o iOS é inerentemente mais seguro que o Android - todos os sistemas operacionais móveis são altamente seguros - mas porque a Apple já oferece recursos para localizar e fazer backup de um smartphone e porque nenhuma das poucas opções de segurança disponíveis na App Store pode realmente protegê-lo contra o crescente risco de ataques de phishing, entre outras ameaças.

A situação é um pouco diferente no Android. Você vai precisar de pelo menos um app gratuito e recomendamos pagar por uma versão “premium” para ter acesso às cruciais ferramentas de segurança remotas.

Há muitas opções no mercado, várias delas já mencionadas ao longo deste artigo. Se você realmente não quer, ou não pode, gastar, sugerimos o AVG Antivírus Free, por um motivo simples: mesmo na versão gratuita ele permite localizar, bloquear e apagar um smartphone, entre muitos outros recursos. A versão Pro (US$ 15) também permite fazer backup de apps em um cartão SD, proteger apps com uma senha e muito mais. Baixar aqui: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus


Mais uns conselhos

“Espera aí!”, você grita. “E os números? Vocês não levaram eles em conta! Eu li uma matéria...”

Da próxima vez que vir uma matéria gritando histericamente sobre as ameaças à segurança de dispositivos móveis, lembre do conselho de Marc Rogers, da Lookout: “Muitas pessoas se prendem à ideia que há uma grande variedade de malware para Android à solta, como se uma grande “explosão” tivesse ocorrido. Mas essa não é a realidade”, diz ele. “Não se apegue aos números”. E se encontrá-los, preste muita atenção. “Número de ameaças a Android dobra em um ano!” soa como algo assustador, mas se há apenas 10 apps maliciosos onde antes havia cinco, não há muito com o que se preocupar. Uma boa regrinha da equipe da Lookout: sempre que você vir uma matéria mencionando porcentagens, ignore-as completamente a não ser que encontre números para corroborar a manchete sensacionalista.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

CIDADE ACESSÍVEL É PARA TODOS!

Éramos pouco mais de 200 pessoas sendo aplaudidas pela galera que assistia a maratona que passava na Av. Atlânticas na RJ. Bacana sentir o envolvimento dos humanos sem deficiência com a nossa reivindicação por uma CIDADE ACESSÍVEL. Foi de arrepiar a energia do sol efervescendo com a nossa!

Presentes estavam os apitos, chocalhos, cartazes com frases reivindicatórias, vozes ecoando o Hino Nacional, tudo elevado à potência máxima com os nossos semblantes esperançosos por dias mais confortáveis.

O percurso foi pequeno em respeito aos deficientes que já reclamavam pela fadiga. Tudo aconteceu na medida exata. Derrubamos muros e construímos pontes. Suamos/transpiramos amor e recebemos solidariedade.

O povo - unido - saiu às ruas objetivando restaurar a dignidade, cidadania, o amor ao Brasil, etc. No entretanto, não ouvimos UMA só voz a levantar a "bandeira" das acessibilidades. Isso porque, por um equívoco, o verbete acessibilidade ficou vinculado à pessoa COM deficiência. Ao invés de ficarmos reclamando, arregaçamos às mangas e realizamos o grito pelas acessibilidades na manhã de 7/7/2013, sob um céu de brigadeiro, que abraçava a "Princesinha do Mar". Copacabana fervilhava ...

Verdadeiramente CIDADE ACESSÍVEL É PARA TODOS, pelo que urge a conscientização do corpo social para esse vital detalhe, que fará toda a diferença.

A sociedade, em 2013 - ainda tem pela pessoa com deficiência um olhar assistencialista, o que não se pode mais admitir. Daí é que sofremos com o fenômeno da INVISIBILIDADE. Quando se fala em acessibilidade logo o semelhante diz: - Não sou deficiente; não tenho deficiente na família; não conheço ninguém deficiente, pelo que esse assunto não me interessa. Ledo engano!

Por ilustração, uma rampa atende ao idoso; mamãe que leva o seu bebê no carrinho; a dona de casa que traz suas compras num carrinho de feira pesado; ao trabalhador que carrega suas encomendas sobre rodas; aos recém operados; a todos os que passam por uma limitação física temporária; aos cadeirantes, bengalantes, muletantes, etc.

Um ônibus, por exemplo, com elevador atende ao idoso que já não tem forças para subir degraus altos; as crianças; as gestantes; aos humanos que passam por limitação física temporária; aos deficientes em geral, etc. Já pensaram que benção se também elevassem o carrinho do bebê, como se vê na Austrália? Imaginem um sistema sonoro informando os pontos de paradas e turísticos em português e inglês, atendendo aos deficientes visuais, pessoas com dificuldades cognitivas, analfabetos e turistas ao mesmo tempo? Maravilha, hein?

Um site acessível não só atende aos deficientes visuais, mas aos que ainda usam a Internet discada e/ou com baixa velocidade; aos que não têm muita intimidade com a navegação; aos empresários que vendem produtos virtualmente, etc.

Dentre as modalidades de acessibilidade julgo que a mais importante/relevante é a ATITUDINAL. Necessitamos, com urgência, mudar os nossos maus hábitos que estão arraigados em nossos cérebros desde o início da civilização. Imaginem um professor ensinando seus alunos sobre o tema opção sexual, se ele já vem com ideias PREconcebidas? Óbvio que a informação chega viciada/errada. O mestre tem que ser o moderador do conhecimento e não um imperador que dita o que devemos ou não ter como correto, concordam? A conclusão do certo ou errado cabe a cada qual, de sorte que o que precisamos para um Brasil igualitário em oportunidades é - tão-só - do conhecimento em sua essência. Basta de andarmos engessados! Viram como a acessibilidade atitudinal vem antes das demais?

Em 2012, foi a "Cidade Maravilhosa" agraciada pela UNESCO, através de seu Comitê do Patrimônio Mundial, com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas, como esse desastre ocorreu se nem calçadas acessíveis os cariocas têm para andar? Ainda se fosse premiada pelo patrimônio natural, tudo bem! O pior cego é o que não quer ver.

Na dispersão entrelaçamo-nos com apertados abraços acessíveis e com a promessa mútua de que novos encontros do gênero viriam. Ensinar/educar é sinônimo de repetição e, para chegarmos ao Cristo Redentor, ainda temos muitos degraus a subir!

Carinhosamente,
Deborah Prates.



# 12.PERSONA

A entrevistada desse mês pelo Blog Deficiente Ciente é a advogada carioca, Deborah Prates, mãe de uma linda jovem de 17 anos, Alice Mabel. Conheça sua história e veja qual a opinião de Deborah a respeito da acessibilidade, lei de cotas e outros… Imperdível! 
 
Deficiente Ciente: Como você se tornou uma pessoa com deficiência? 
Deborah Prates: Sempre sofri de glaucoma e estava com todos os exames prontos para mais uma cirurgia. Na véspera de um Natal, no frenesi da ceia, naquele abre e fecha forno, freezer, e geladeira, adquiri uma tosse que não passava por nada. Custei a saber que estava com uma tremenda pneumonia. 
Então, entrei nos antibióticos e ainda restou uma tal prega no pulmão. Para essa prega tive que tomar corticoides que – pela doença – a pressão intraocular subiria ainda mais, valendo dizer que dilaceraria o nervo ótico. Seria final de linha rumo à cegueira. 
Então, entrei nos antibióticos e ainda restou uma tal prega no pulmão. Para essa prega tive que tomar corticoides que – pela doença – a pressão intraocular subiria ainda mais, valendo dizer que dilaceraria o nervo ótico. Seria final de linha rumo à cegueira.
O pneumo dizia para ingerir o corticoide e o oftalmo dizia que absolutamente não. Daí o melhor sempre é usar do bom senso. Afinal, os profissionais não tratavam de uma bicicleta, mas de uma vida, cuja propriedade a mim pertencia. Chamei, para uma reunião de família, a minha filhota amada, querida, adorada, idolatrada. Salve! Salve! Perguntei-lhe – de forma muito natural e verdadeira como sempre falamos – e disse-lhe:

- Filha! Você prefere uma mãe morta ou uma mãe cega? 
De igual naturalidade ela respondeu: 
- Prefiro uma mãe CEGA. 
Então, decidimos juntas e dissemos: �gQue venham os corticoides!�h Em quinze dias fiquei cega e até agora ainda não tive tempo para depressão tantas foram às adaptações a fazer para encarar a nova realidade. 
Ceguei no início de janeiro e as aulas da minha filhota recomeçariam em meados de fevereiro. 
Havia muito a fazer em tão pouco tempo. Até agora não parei e nem ela. 
Decidi dormir pouco, pois só tinha cerca de 15 dias para me despedir VISUALMENTE do mundo. Esperava minha filhota adormecer e ficava contemplando seu rostinho e imaginando, como numa viagem ao futuro, como seria ela em seus 15 anos, aos 20… Por outro lado, me olhava no espelho, passava a mão em minhas faces, e me imaginava com 50, 60, 70 anos… Passei a olhar para o sol para guardar seus nuances, vez ser a cegueira questão de dias. 
Peguei um guia de cores de tinta numa loja próximo de casa e ficava memorizando todos os matizes, por exemplo, dos vermelhos, azuis, verdes… 
Tive a sorte de contemplar um arco-íris depois de forte chuva e muito mais. Denominei esse período de O APAGAR DAS LUZES. 
Perto do final da visão ainda recebi umas seis aulas de mobilidade/bengala e nada mais para encarar a nova vida. 
Num flash percebi que a minha personalidade não se dava com a bengala. Era tão cega quanto eu! 
Decidi por um olho quadrúpede. Parti para a América (NI). Ao decolar tive certeza de que no voo de volta traria a totalidade da busca. Trouxe comigo Jimmy, um labrador macho e amarelo. 
Pós Jimmy a qualidade de vida da família melhorou sensivelmente. Formamos uma dupla do barulho. Constatamos que a discriminação é uma realidade e, desde o amanhecer, lutamos para educar a sociedade para que aprenda a recepcionar o deficiente, o idoso, o obeso, o negro, o “soro positivo”, o “gari”, o residente em comunidade, etc… 
 
D.C: Quais as maiores dificuldades pessoais que você encontrou após tornar-se uma pessoa com deficiência visual? 
D. P.: as barreiras opostas pela sociedade é que foi a grande barra! Hoje,após a perda do sentido da visão, vejo muito mais que antes! O PREconceito e seguida DISCRIMINAÇÃO penso ser a grande dificuldade. 
Imaginem que resido num condomínio faz nove anos e, há cinco, ouvi dos meus vizinhos: �gA DRA. DEBORAH É ADVOGADA COMPETENTE, MAS É CEGA. POR ISSO TEM QUE SAIR DO CONSELHO CONSULTIVO, BEM COMO DAS AÇÕES DO CONDOMÍNIO�h. 
Cruel! Sim. Todavia comum. É que a sociedade tende a imaginar que, por exemplo, a perda do sentido da visão equivale à perda da capacidade intelectual. Eis o PREjulgamento e, consequente discriminação. 
 
D.C.: E sua vida profissional, como ficou? 
D.P.: /detonada! Perdi quase todos os clientes. Olhem que não eram poucos! 
Passado um pedaço da nova realidade fui procurada para uma matéria com a TV Record. Falaríamos sobre o cão-guia (Jimmy). Queriam filmar na Marina da Glória e outros recantos lindos. Sugeri, nesse momento, fosse feita parte da matéria no foro central do RJ, já que era nele que Jimmy mostrava um grande trabalho. Entendi interessante a coletividade de ver como Jimmy se comporta numa audiência, julgamento, cartório, etc.. 
Procurei a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça/RJ para a necessária autorização para que a Equipe de reportagem entrasse, bem como para as imagens. Qual fora a minha surpresa ao ouvir: 
- A senhora e a Equipe entram. Seu cão não. Ficará guardado na portaria com nossos seguranças. É ordem do desembargador presidente, estando em seu Manual de Portaria. 
Nem acreditei no que ouvira. Isso porque já frequentava COM meu PESSOCÃO o local há mais de dois anos! Nunca me viram? Éramos invisíveis! Naquele pedido materializamo-nos! Inacreditável! Persisti exageradamente com todos até que o próprio desembargador presidente que telefonou para a minha casa. 
- Pois não, desembargador, é Deborah Prates falando. 
- Não adianta a senhora insistir com minha assessoria, já que está decidido que o cão ficará até em minha sala no ar refrigerado. Contudo, com a senhora NÃO. Tenho uma Equipe muito bem treinada para conduzir os deficientes, de modo que a senhora estará bem amparada. Por exemplo, o seu cachorro saberia ler a placa da 24ª Vara Cível? Mas a minha Equipe sim. 
- De fato o desembargador tem razão. Jimmy é americano, pelo que só fala INGLÊS! Certamente não saberia ler a escrita em português! Dentro da ética, educação, tomando-se em conta que não há hierarquia entre juiz, desembargador e advogados é que provarei ao senhor que a LEI vigente prevalecerá. O senhor tem que dar o exemplo, não podendo, escandalosamente, descumprir comando legal federal e estadual, relativamente à permanência do guia com seu usuário. 
E foi por aí afora. Nossa! Mal acreditei no que ouvira. Inimaginável que a MAIOR autoridade do Poder Judiciário do RJ fosse tão arbitrário e malvado. Pura DISCRIMINAÇÃO, conforme previsto na legislação do cão-guia. Sem dinheiro para ir à Brasília, instância superior, decidi pelo “4º Poder”. A santa MÍDIA. Deu certo. O Jornal “O Globo” e “Extra”, no dia seguinte me acompanhou ao foro. Claro que fui barrada pelos seguranças que já estavam prevenidos. Tamanho fora o nosso movimento e o acúmulo de pessoas e advogados que o desembargador logo determinou que as Equipes fossem ter com ele em seu gabinete, bem como eu fosse liberada para subir com Jimmy ESCOLTADA por seguranças e sua Equipe. Tremenda HUMILHAÇÃO! Parecia criminosa presa! Abuso de autoridade! 
Entrei com ação contra o Estado do RJ e fui vitoriosa. Não no pedido indenizatório, mas na restauração de minha alma. Apesar de ter reconhecido o Dr. Juiz da causa a arbitrariedade do desembargador, ainda levei um PITO! O magistrado entendeu que eu fiz sensacionalismo e que não deveria ter levado a mídia. 
Ora, sem dinheiro, nem tempo a perder o que deveria ter feito? Penso que todo magistrado deveria – OBRIGATORIAMENTE – passar pela defensoria pública ANTES de entrar para a magistratura. Isso para sentir o quanto é duro não ter recursos nem para o ônibus! Será que alguma empresa de aviação, pela urgência do caso, me daria gratuitamente uma passagem? Fácil julgar as pessoas sem estar em suas peles! 
Pronto! Depois dessa desventura terminei por perder os raros clientes que ainda restavam. Sem mágoas! Compreensível. Só louco daria uma causa para uma advogada que, além de cega, litigava com a maior autoridade do Poder Judiciário local. 
 
D.C.: Como você vê a questão dos direitos da pessoa com deficiência? 
D.P.: muito bem protegidos. Temos uma boa legislação vigente. A questão é que NÃO é cumprida! 
Vejam que nem mesmo a MAIOR autoridade do Poder Judiciário do RJ (desembargador presidente) cumpriu a legislação do cão-guia! Como exigir que o Sr. Joaquim, dono do bar da esquina, cumpra a lei? Se quem deveria cumpri-la não o faz, como exigir da coletividade que o faça? 
É questão de educação. Não sabemos o que significa Estado Democrático de Direito. Tristeza! 
 
D.C.: O censo de 2010 indicou que o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com deficiência. Mais de 27 milhões delas tem idade para atuar no mercado formal de trabalho, mas apenas 306 mil estavam com direitos garantidos. Qual sua opinião sobre esta questão? E o que você acha da lei de cotas? 
D.P.: ência essa pergunta! Nessa semana publiquei em meu blog e facebook minha última crônica de nome: “VOTO DE SAIAS”, onde abordo a questão. Peço licença para transcrever um trecho como resposta a essa pergunta. 
““.. . Evidenciadas inúmeras AÇÕES POSITIVAS a favor do sexo feminino, objetivando a IGUALDADE de direitos/oportunidades entre homens e mulheres. Seria lindo se, em meus pensamentos, eu não tivesse trombado com a legislação da Pessoa COM Deficiência. Então lembrei que, além de ser mulher, sou DEFICIENTE! E tome de mais ações afirmativas! 
Novo rosário a rezar! Agora destaco a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela ONU em 2006… 
Mais um montão de diplomas legais complementam as prerrogativas. A pendenga a ser enfrentada é, justamente, a FALTA do cumprimento de todo arcabouço legal! Pessoas com deficiência têm farta e boa legislação que, se obedecidas, teriam agasalhados direitos básicos. Eis a questão! 
Noutro dia, vendo um canal de compras que já assistia antes da perda do sentido da visão, tive olhos para ver que NÃO existia nenhum apresentador deficiente. Fiz um contato por e-mail indagando sobre essa ausência. Em resposta me fora perguntado por que eu não apresentava meu currículo. Não tive dúvidas! A Internet é mágica e, num flash, seguiam meus dados. Espero pela resposta faz mais de 3 anos! 
Cristalino que pessoas com deficiência carecem de OPORTUNIDADE sob todos os aspectos. A sociedade não crê no deficiente. �c 
Você pode perguntar. Mas existe a Lei de Cotas? Sim. Existir é muito diferente de cumprir. Uma péssima característica do brasileiro é a de não obedecer aos comandos legais…. 
Deparamo-nos com ações afirmativas focando mais oportunidades para a mulher e, também, para as pessoas com deficiência. E quando somos mulheres e deficientes ao mesmo tempo? É propagado que a mulher já tem dupla jornada comumente. Então acumular características de mulher mais deficiente�c Ninguém nega as estatísticas que mostram que, por ilustração, salários para os mesmos cargos, são maiores para os homens. Empresários preferem selecionar homens até pelo fato natural da mulher menstruar mensalmente! 
Dentre as deficiências os empresários entendem como mais severas as apresentadas em cadeira de rodas e a cegueira em ambos os olhos. Óbvio pelos custos necessários para a adaptação do meio ambiente no trabalho. Lamentável que candidatos que se apresentem com tais atributos sejam rotulados como INCAPACITADOS para os cargos. Quais cargos? Ora, quaisquer um! 
Dá para contar nos dedos as mulheres que ocupam cargos tidos como de alto escalão nas grandes empresas. Tendo deficiência, nem se fale! Essas divas representam a exceção que, por seu turno, vem confirmar a regra geral da exclusão da mulher com deficiência do mercado de trabalho. �c 
Agora, outro exercício mental. Quantas mulheres CEGAS você já constatou ocupando cargos no topo da pirâmide empresarial? Muito provavelmente nenhuma, né? Poucas mulheres cadeirantes são vistas ocupando cadeiras no legislativo. Entretanto, no RJ, não sei de nenhuma CEGA na vereança. Conhece alguma? 
Seguramente afirmo que a sociedade NÃO CRÊ NA MULHER DEFICIENTE E, MENOS AINDA, NA CEGA! O mundo é preponderantemente visual não resta a menor dúvida. �gTodavia, o pior cego é o que não quer ver�h. Já parou para refletir sobre tal slogan? 
Precisamos elevar o nosso consciente espiritual que está baixíssimo! Mister se faz encontrarmos o nosso “ponto de Deus no cérebro”! Como investir em campanhas para a preservação do Planeta se não enxergamos que somos os principais PREDADORES de nós mesmos? Vivemos num vale de ossos ressequidos porque nos deixamos engessar/enlatar pela forma da indústria da moda. Estamos tão CEGOS que necessitamos materializar o ESPÍRITO para que, vendo, tenhamos a certeza de sua existência. 
Nesse vale de ossos, em que fora transformado o Planeta, você seria capaz de encontrar os seus para receber – novamente – o sopro da vida? Creio que todos mereçamos nova OPORTUNIDADE! 
Aliás, OPORTUNIDADE é a palavrinha mágica da hora! A oportunidade para a mulher deficiente é o tronco, tendo do lado esquerdo a mão da ACESSIBILIDADE e, do lado direito, a mão da IGUALDADE. Esta é uma conquista. Contudo, só poderemos chegar nela se tivermos ACESSIBILIDADE mais OPORTUNIDADE! 
Leitor amigo, você precisa de óculos para rever seus conceitos e preconceitos?�h 
http://deborahpratesinclui.blogspot.com/2012/02/voto-desaias-xo- escoliose-descricao-da.html 
 
D.C.: Qual sua opinião a respeito da acessibilidade no Brasil? 
D.P.: Faz pouco fiz um vídeo onde mostrei que o RJ é maravilhoso por fora e INACESSÍVEL por dentro. Acesse aqui e assista o vídeo.
Mostro, dentre outros, calçada refeita faz cerca de 5 meses sem qualquer rampa, nem piso tátil! Notem que as empresas que ganham as licitações não têm profissionais com conhecimento elementar de acessibilidade e, o que é pior, nem SENSIBILIDADE para intuir que um piso tátil não poderia JAMAIS terminar em quinas ou paredes! O que dizer de hidrômetro no meio de rampa? E vai por aí afora para todo o tipo de mau gosto.
Defendo que a acessibilidade ATITUDINAL deveria vir antes de tudo. Precisamos mudar hábitos, daí a acessibilidade física e de comunicação viriam naturalmente. Mas se os governantes não tem essa sensibilidade como fazer campanhas nesse sentido?
Eis uma questão que temos que responder em CORO! ACESSIBILIDADE ATITUDINAL JÁ!

 
D.C.: Em 2009 você travou uma disputa com o tribunal de justiça do Rio de Janeiro para poder andar livremente pelo prédio com o auxílio do seu cão-guia. Atualmente você ainda encontra dificuldade para entrar em prédios e estabelecimentos comerciais? Conte-nos um pouco sobre isso. 
D.P.: da pergunta já está respondida em questão acima. 
Atualmente NÃO tenho tido problemas para entrar em lugar algum com meu pessocão. Ao contrário, as pessoas vêm nos recepcionar numa boa! Maravilha! 
Penso que o diálogo é a grande chave para a conscientização da sociedade. Não adianta querermos pegar no tranco! Mudanças de hábitos são lentas. Já fomos arremessados contra paredões por sermos rotulados como IMPUROS. Assim, não tínhamos direito a vida! Evoluindo a humanidade, fomos deixados nas escadarias das Igrejas à espera de esmolas! Evoluindo mais, tidos como LOUCOS! E, mais recente, deixados na roda dos ENJEITADOS à espera que girassem para dentro de algum bom convento! Até que hoje não está tão ruim! Nossa! 
 
D.C.: Atualmente quais são seus projetos? 
D.P: autora de vários projetos. Destaco �gBONECOS COM DEFICIÊNCIA�h (em meu blog), e dou ênfase a minha CAMPANHA de vida: �gSUSTENTABILIDADE HUMANA�h. O projeto para essa campanha é: REFLORESTANDO CÉREBROS. A frese a ser trabalhada com a coletividade é: QUERO MEU CÉREBRO VERDE! 
Para o estereótipo do ser humano hodierno levo em minhas palestras um ESQUELETO. Faço menção ao profeta Ezequiel (Antigo Testamento) que se vê num enorme vale de ossos secos e questiona ao Senhor Deus se ele daria nova oportunidade ao ser humano, dando-lhes novo sopro de vida. Ao ser questionado pelo Senhor, responde: Só tu sabes Senhor! 
A esperança PERECEU! Não sabemos mais sonhar! Amar o próximo! O que é isso? Se perguntássemos ao Profeta Ezequiel o que fazer, certamente nos diria: SÓ DEUS SABE! 
Atualizando, lembro a canção interpretada por Zeca Pagodinho, no refrão: DEIXA A VIDA ME LEVAR, VIDA LEVA EU�c SOU FELIZ E AGRADEÇO POR TUDO QUE DEUS ME DEU. 
 
D.C.: Deixe uma mensagem aos leitores do blog Deficiente Ciente. 
D.P.: profundo amor e carinho é que divido com os amigos leitores do “DEFICIENTE CIENTE” um pensamento de autor desconhecido: “SOMOS TODOS ANJOS DE UMA ASA SÓ. PRECISAMOS NOS ABRAÇAR PARA PODER VOAR”. 



# 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.

* Trauma ocular nem sempre é inofensivo como parece

Brasília, 10/4/13 - Pelo menos sete grandes eventos de MMA (Mixed Martial Arts) estão programados para acontecer no Brasil este ano, segundo o calendário do MMA Brasil. Com esta programação de lutas que destacam mundo afora brasileiros com cinturões de ouro como Anderson Silva, Rodrigo e Rogério Minotauro, Renan Barão e Vitor Belfort que levam milhões de pessoas aos estádios, é normal que os torneios estimulem a prática das modalidades de luta do MMA, mas é preciso estar atento às implicações desses esportes de impacto na saúde. Para 13 de abril (sábado) está programado um enfrentamento no Rio de Janeiro.

Trauma e esporte sempre andam juntos, diz o oftalmologista especializado em retina do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Sérgio Kniggendorf.  "O trauma ocular, por exemplo, exige atenção imediata, pois pode ocasionar desde uma simples ceratite (alteração na superfície da córnea) até a perda irreversível da visão", alerta o médico.

Cenário - De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 90% dos traumas oculares podem ser prevenidos. Desses, até 45% são domésticos e 26% ocasionados por feridas perfurantes. Parte significativa ocorre em acidentes de trânsito. Nos Estados Unidos, os traumas são considerados entre as principais causas de cegueira e a estimativa é de que 2,4 milhões de novos casos são registrados a cada ano.

O globo ocular, frisa o oftalmologista do HOB, é protegido pela órbita - sua cavidade óssea -, mas a parte anterior, não. Esta condição faz do olho o órgão do nosso corpo mais exposto aos traumas.

Contuso - Entre os tipos de trauma ocular, um dos mais relevantes e graves, é o contuso. Está entre as ocorrências mais comuns nas salas de urgência das clínicas oftalmológicas e comumente é relacionado à prática de esporte. "O trauma contuso, decorre de agressão direta na órbita ou no globo ocular", diz o médico.

Esportes com bola e lutas estão entre os maiores responsáveis por lesões oculares, porque favorecem a ocorrência de cotoveladas, cabeçadas ou dedadas.

Dependendo das características específicas de cada esporte os traumas diferem, explica Kniggendorf ao descrever que os traumas neste órgão vão desde lesões superficiais da conjuntiva até ao descolamento de retina.

As ocorrências são de tal forma frequentes que já existem denominações específicas na medicina para as lesões traumáticas oculares geradas pelo esporte. Elas são:

Fratura de órbita - decorre de traumas violentos como cabeçadas, quedas ou esportes automobilísticos;

Glaucoma - aumento da pressão ocular muito comum em traumas contusos;

Hifema - hemorragia dentro da câmara anterior do olho leva a perda de visão com recuperação total se não houver outro comprometimento;

Lesão retiniana - desde um simples edema por impacto, roturas periféricas até um descolamento;

Perfuração - em traumas muito violentos por explosão, ou por objetos pontiagudos.

Retina - "A retina é o tecido que capta a imagem como um papel de parede revestindo o olho internamente. Quando se solta, acontece o descolamento. E este processo é muito rápido, em questão de horas se consolida. "O tratamento não pode esperar", explica Kniggendorf.

É fundamental que oftalmologistas e vítimas de traumas decorrentes do esporte deem atenção especial às lesões da retina, pois apesar de parecerem inofensivas, em muitas ocasiões, são as que levam à perda irreversível da visão, adverte o oftalmologista do HOB.

Ele aconselha que "sempre que houver um trauma ocular, por mais simples que pareça, é importante a realização de um exame do fundo de olho, porque diferente de outras lesões, a que ocorre na retina pode ser assintomático no início".

Calendário MMA Brasil

Data: 23/3
Local: Montes Claros (MG)

Data: 13/4
Local: Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18/5
Local: Jaraguá do Sul (SC)

Data:  8/6
Local: Brasil (localidade não divulgada ainda)

Data: 27/7
Data: Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10/8
Local: Gramado (RS)

Data: 21/9
Local: Curitiba (PR)

Fonte: www.mmabrasil.com.br

* Higienização de óculos 3D é obrigatória no DF:

Oftalmologista comenta os riscos do não cumprimento da lei para a população

Brasília, 15/3/2013 - Passados 15 dias da publicação da Lei Distrital nº 5.047 que determina a higienização e embalagem individual com fechamento a vácuo para os óculos reutilizados em filmes 3D, pelo menos cinco filmes estão em cartaz, atualmente, nos cinemas do Distrito Federal e potencializam a emoção de crianças e adultos com este recurso de imagem.

A lei não define quem fiscalizará seu cumprimento, mas determina que, nos locais de distribuição dos óculos reutilizáveis, deve ser afixado cartaz com a informação: "Óculos higienizados nos termos da Lei nº 5.047".

Caso descumpra a lei, o infrator estará sujeito a penalidades como multa, apreensão do produto e suspensão temporária da atividade, dentre outras previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veículo - Para o consumidor dos óculos 3D reutilizáveis, é importante ter conhecimento de que ao passar de rosto em rosto e de mão em mão a cada sessão, podem estar disseminando agentes viróticos e bacterianos. Quem faz o alerta é o oftalmologista Canrobert Oliveira, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). Ele ressalta que há pessoas com cílios tão grandes, os quais podem estar contaminados, e ao rasparem nas lentes transmitem problemas para o próximo usuário.



"Todos sabemos que uma pessoa ao falar, tossir ou espirrar expele gotículas de secreção que respingam nos óculos, sem falar nas mãos contaminadas que os pegam, pois nem todos  incorporaram os cuidados recomendados, por meio da imprensa e dos órgãos de vigilância sanitária", comenta o médico. Outros, ainda, mesmo atendendo as orientações de cuidados após tocarem em botões de elevador, dinheiro, maçanetas de carros e portas, podem, desatentos, coçar os olhos com as mãos contaminadas, alerta ao frisar que "óculos não são artigos para passar de mão em mão, de rosto em rosto".

Canrobert atenta ainda para aqueles espectadores que acostumados a morder a haste dos óculos fazem o mesmo com o equipamento entregue no cinema, "e esta é outra forma de contaminação".

Óculos de grau - Pessoas que usam óculos de correção refrativa e  colocam os destinados  para assistir os filmes em 3D por cima, podem estar parcialmente mais protegidas, mas também, não há garantia e nem é a condição de todos os espectadores, salienta o médico do HOB.

Inflamação - A conjuntivite virótica é agressiva e por vezes deixa sequelas irreversíveis. Trata-se de uma inflamação da conjuntiva (fina membrana de tecido epitelial que recobre a córnea e a escalera - parte branca do olho).

A conjuntivite é suspeita quando sintomas como sensação de areia nos olhos, ardência,  vermelhidão, fotofobia, lacrimejamento e inchaço das pálpebras ocorrem. A primeira providência do médico é afastar o paciente das funções diárias. O tempo para a cura da inflamação pode durar semanas.

//Mais informações:

Assessoria de imprensa do HOB
ATF Comunicação Empresarial
contato: Teresa Cristina Machado
tel.: 55(61) 3225 1452 / 9983 9395



#14. REENCONTRO

Nome: Jansen Azevedo Lima

Formação: direito pela Universidade Gama Filho,

Estado civil: há 26 ( vinte e seis) anos em união estável,

Profissão: servidor do Ministério ´Público Federal, lotado na Procuradoria Regional da
República, situada na rua Uruguaiana nª 174.

Período em que esteve no I B C.:
entre 1976 e 1981 onde conclui o 1ª grau e os 2 primeiros anos do 2ª grau, no colégio estadual Infante Don Henrique em Copacabana

Breve comentário sobre este período:

Residência Atual: Nova Iguaçu, na rua F, 331, bairro da Posse

Contatos: (fones e/ou e-mails)

e-mail: Jansen@prr2.mpf.gov.br

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



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* inspetores do I B C

É comum, e até lógico, que falemos do nosso querido I B C, lembrando colegas que lá conhecemos e cujas amizades se solidificaram, ou mesmo de colegas com os quais convivemos na querida escola mas cujos contatos perdemos definitivamente ao deixarmos de ser alunos. No entanto, nem só
do convívio com os colegas se fez nossa passagem pelo I B C, mas também do convívio com quantos fizeram parte da escola na nossa época de alunos. Faz algum tempo, contei uma história cuja personagem principal era uma professora que tive no início do curso primário. Agora falarei
sobre inspetores que trabalharam na nossa época, mas que muitos alunos posteriores ainda conheceram. Verdade é que havia inspetores notáveis, engraçados, bons e ruins, segundo nosso conceito de aluno. Certo estou de que muitos aqui ainda se lembram da Tia Hilda, com seu jeito
particularmente carinhoso, ainda que ela o quisesse mostrar severo, como estou certo de que muitos teremos saudades do tratamento quase maternal da Dona Dayse, principalmente com as meninas, que lhe mereciam totais atenção e cuidado pelo fato de não enxergarem. Certa vez em que a Nilza,
então minha namorada, tropeçou em uma enceradeira que o funcionário da limpeza deixara no meio do caminho, Dona Dayse chamou com veemência a atenção do imprudente  alegando, entre outras coisas, que uma moça não podia estar sendo sujeita a quedas daquela natureza e ameaçando levar
o caso, se repetido, ao conhecimento da direção do Instituto. Em janeiro de 1963, ocasião em que fui pela primeira vez a Cambuquira, lá se encontrava Dona Dayse. Ao que parece ela já estava doente, e aquela viagem ainda era uma tentativa de, quem sabe, melhorar um pouco sua
saúde. Teve ela oportunidade então de nos ver, a mim e a Nilza, fora do I B C, tendo nossa juventude realçada pelo parque das águas na cidade natal da minha namorada. Quando Dona Dayse me reencontrou no I B C, estava eu sentado à mesa do refeitório e, chegando-se carinhosa por trás
de mim, disse-me sorrindo: "Cambuquira mandou lembrança"! Para dizer a verdade, é a última recordação que tenho da querida inspetora, momento que se converteu em terna saudade, tão terna quanto a expressão dela ao me dizer: "Cambuquira mandou lembrança"!

Por diferentes razões, outros inspetores tiveram seus nomes gravados em nossas lembranças, mas falarei de dois apenas, para não alongar demasiadamente este texto.

O Sr. Wilson, conhecido como Wilson Calibrina entre nós, os alunos, tinha uma severidade vacilante e, por isto mesmo, não levada a sério.
Certa noite, em que jogariam Vasco e Fluminense, nós queríamos ouvir o jogo e o inspetor em questão não queria deixar. Estávamos em uma sala, com o rádio ligado e já se aproximava o início da partida quando ele chegou nos intimando a desligar o rádio e nos dirigirmos para nossos
dormitórios. Argumentamos de todas as formas possíveis, até mesmo tentando despertar nele sua sensibilidade de torcedor e, creio que foi por aí que conseguimos demovê-lo parcialmente da sua posição inicial.
Sendo ele um ferrenho tricolor, alguém apelou para este fato e ele consentiu que ouvíssemos o primeiro tempo. Começado o jogo, o inspetor se estendeu na mesa destinada aos professores e, não tardou muito, roncava a bom roncar. Terminou o primeiro tempo, terminou o jogo, e nós, muito bem comportados, retiramo-nos silenciosos da sala para não perturbar o sono do severo inspetor.

O Sr. Geraldo era um homem que gostava de poesias e, segundo se diz, escrevia mesmo interessantes poemas. Infelizmente não conheci qualquer deles, e não posso, por isto mesmo, ilustrar este texto como gostaria.
Mas, a respeito, ele costumava contar que fez uma experiência certa vez fato que, se verdadeiro, não deixa de ser interessante. O nosso querido Geraldo era baiano dos bons, assim como Castro Alves, de quem ele era naturalmente admirador. Contava ele que, certa vez, assinou um trabalho do renomado poeta como se fosse seu, e assinou um dos seus com o nome do poeta famoso. Mostrou então os trabalhos a um "crítico" que, sem vacilar, exaltou o trabalho assinado pelo poeta abolicionista, e ridicularizou o trabalho assinado pelo tal "Geraldo" que o crítico não conhecia. Se é verdade ou não, não podemos afirmar; mas que é possível, infelizmente é. Como é fácil verificar, o tal "crítico" também não devia conhecer muito de Castro Alves.

Além da poesia ele gostava também, o que é muito natural em quase todos nós, de música e até arranhava um violão. Era frequente que, junto com alunos que tocavam violão e até piano, ouvíssemos o nosso inspetor cantando alguma coisa. Foi exatamente com ele que aprendi uma
música, cuja gravação é atribuída a Augusto Calheiros mas que eu, francamente, nunca ouvi, e cuja letra diz:

"No rio Tietê,
Em frágeis caíques,
Dois bravos caciques batiam-se ali.
Dos dois,
Quem vencesse
Teria, cismais,
Os ternos olhares
Da índia Jaci.

Daquela peleja
Voltou um cacique;
Depois, um caíque
Sozinho voltou;
E ao ver o caíque
Vazio, vagando,
A virgem, chorando
Tristonha, Falou:

Guerreiro vencido,
Não temas a morte!
O amor é mais forte
Que o tronco do ipê!
E foi, altaneira,
Guardar suas mágoas
No fundo das águas
Do rio Tietê".

Outro fato que ficou gravado em nossas memórias, também realçado por uma música, é o hábito que, a partir de certo tempo, o Sr. Geraldo tinha de nos despertar cantando pelos corredores do dormitório tão logo tocava a alvorada no I B C. Aliás, eu falei em uma música mas, verdadeiramente, eram duas. A primeira, jocosa dizia em sua letra:

"Já é de manhã,
Já é de madrugada.
Vamos tirar leite, Sá Dona,
Da vaca malhada!

A vaca malhada
Só dá leite quando quer.
O leite melhor do mundo, Sá Dona,
É o da mulher".

A outra, música séria e mais bela, dizia:

"Alvorada, alvorada!
Já vem raiando o dia,
O sol vem rompendo lá na serra!
Ilumina toda a terra
Com a sua fantasia!
O céu é cor de anil,
Floresta verde e amarela!
Não há uma terra mais bela.
Ah, como é lindo o meu Brasil,
Como é lindo o meu Brasil"!

Peço perdão se houver algum equívoco no texto de qualquer das letras aqui transcritas já que, como eu disse, nunca ouvi qualquer delas, a não ser cantadas pelo próprio inspetor, em suas apresentações
no convívio da escola.

Ary Rodrigues da Silva

* CELEBRIDADE

Ninguém nasce celebridade,
nem sequer os filhos delas.
Transformam-se...
pelos seus bem feitos
pelos seus mau feitos
Em celebridades.
Será que eu sou uma delas?
talvez sim,
talvez não.
Quantas coisas boas e ruins eu fiz
e você não tomou conhecimento?
Quantos eventos eu participei
e você não soube?
Eu já plantei um livro.
Já fiz uma árvore.
Já escrevi um filho.
E a mídia não me descobriu.
Nem eu chamei a atenção dela para que isso acontecesse.
Uma celebridade tem talento
Tem carisma
Tem formato.
Formato de estrela...
Nasceu para brilhar!
E é...o que você é.

Neise Cavini, Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2012.



#16. ETIQUETA

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

Em continuidade sobre a etiqueta a mesa umas dicas são importantes, seja em restaurantes, casa de amigos ou recepção de alguma festa: 
- Se o pedaço de frango tiver osso, não hesite em pegá-lo com a mão. Se não tiver, corte-o normalmente com a faca; 
- Não utilize faca para comer massas. Enrole o macarrão no garfo, com a ajuda de uma colher. No caso de uma lasanha corte-a com o garfo. Lógico que para o deficiente visual esta dica não tem aplicação, então faça o uso da faca se for necessário; 
- Pode ser usado talher próprio para comer peixe. Mas se o peixe for frito, utilize apenas o garfo. Ao mastigar um peixe com espinha não perca a classe. A forma mais sutil de se livrar dela é cobrir a boca com a mão esquerda em forma de concha, pegar a espinha com os dedos polegar e indicador e colocá-la num canto do prato; 
- Para comer pudim, sorvete ou creme use sempre a colher e se precisar de uma ajuda use o garfo; 
- Não se corta todo o alimento de uma só vez; 
- Nunca sopre ou faça barulho ao tomar sopa e nem vire o prato da mesma; 
- A colher de sopa é sempre levada à boca pela lateral, antigamente era à frente; 
- O pão é partido com a mão; 
- Conserve os cotovelos bem próximos ao corpo, eles não são apoiados à mesa de forma alguma; 
- Ao chegar, não estenda a mão para quem já estiver se alimentando (um amigo no restaurante, por exemplo); 
- Não é delicado interromper a refeição de alguém em um restaurante. Quando a intimidade é grande, cumprimente rapidamente, sem pegar na mão ou fazer as pessoas se levantarem;  
- Se você estiver jantando em casa de amigos e o prato principal tiver ingredientes que você tenha alergia, aceite apenas os acompanhamentos, sem fazer alarde. Se a dona da casa perceber, diga a verdade; 
- Se precisar ir ao banheiro no meio de um jantar, peça licença à pessoa que estiver sentada ao seu lado, tomando o cuidado de não interrompê-la se ela estiver falando; 
- Caso esteja resfriado e precise espirrar, coloque a mão em concha sobre o nariz e os lábios, vire o rosto de lado e tente espirrar sem fazer barulho, mantendo a boca fechada; 
- Não use o telefone celular à mesa, a menos que possa auxiliar no diálogo (e sem incomodar a mesa ao lado); 
- Se for convidado, nunca escolha o prato mais caro – espere o anfitrião escolher, e escolha um pouco mais barato (as pessoas conhecidas por encarecer a conta do restaurante ficam mal faladas…); 
- No restaurante, a primeira coisa que se faz ao sentar é colocar o guardanapo, caso ele seja de pano, no colo (cuidado para não escorregar). Se o guardanapo for engomado, deixe-o dobrado na horizontal, pelos vincos, para não escorregar. Sempre que for levar o copo à boca, passe antes o guardanapo nos lábios. Se precisar se levantar durante a refeição, lembre-se de colocar o guardanapo sobre a toalha, à esquerda do prato, sem dobrá-lo. Ao fim, depois do cafezinho, faça o mesmo; 
- Não há problemas em pedir esclarecimentos ao “maitre” ou garçom, sobre o cardápio (mas atenção para as “indicações” do “maitre”: geralmente são itens de pouca saída); 
- Nunca comece a se alimentar antes dos outros – espere que todos estejam servidos, e comecem juntos; 
- O mais óbvio: não falar com a boca cheia, e não gesticular com os talheres nas mãos; 
- Não se alimentar segurando os dois talheres ao mesmo tempo: a faca serve só para cortar – após usá-la, em cada vez, apoie no prato, em diagonal, com o corte para dentro; 
- Pegue os salgadinhos com a mão, o guardanapo serve apenas para limpar os dedos e os lábios antes de levar o copo à boca. Os guardanapos não devem ser trocados a cada novo salgado. Caso você morda um salgadinho e o queijo insiste em esticar, o ideal é cobrir a boca com um guardanapo para poder partir o queijo com os dentes e remover o excesso com o próprio guardanapo. 
- Tanto a azeitona como as frutas que enfeitam a borda do copo de um drinque podem ser comidas. O melhor é fazê-lo rapidamente para que não se torne incomodo tomar a bebida. 
Bjs 
Fonte: http://www.oetker.com.br



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O cego e o  Amigo da onça

Homem ajuda deficiente visual a atravessar a rua para furtá-lo

Um homem furtou um deficiente visual de 50 anos que pedia ajuda para atravessar a rua na noite de quinta-feira (14) em Ribeirão Preto (SP).
Segundo a polícia, após perceber que havia sido furtada, a vítima, que trabalha como vendedor ambulante começou a gritar pedindo ajuda. Dez pessoas que estavam no local viram a ação e começaram a perseguir o suspeito.

O crime aconteceu na Avenida Marechal Costa e Silva, Zona Norte da cidade. A vítima disse aos policiais que estava andando na avenida quando pediu ajuda ao suspeito para atravessar uma rua. O suposto criminoso ofereceu ajuda e pediu um cigarro. O homem então colocou as mãos em um bolso da camisa do deficiente visual e pegou R$ 40.

Ao notar o crime, a vítima começou a gritar pedindo ajuda. Pedestres que estavam no local perceberam a ação e começaram a correr atrás do suspeito, que fugiu. Uma viatura policial que fazia um patrulhamento no local viu a perseguição e deteve um servente de pedreiro de 26 anos.

O suspeito foi levado a delegacia e colocado com outros dois homens para ser feito um  reconhecimento de voz pelo deficiente visual, mas o vendedor não reconheceu o averiguado. O servente foi liberado em seguida.

A polícia abriu um inquérito e investigará o caso

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

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

1- Alguns atletas do futebol de 5 são convocados para avaliações físicas

Comissão técnica divulgou duas listas de convocações. Esta será a penúltima fase de treinamento antes da Copa América, que acontece em setembro, na Argentina Por Tadeu Casqueira   Colorado Springs/EUA   Alguns atletas da Seleção Brasileira de Futebol de 5 foram convocados para as
avaliações físicas nos 14,15 e 16 de agosto, em Campinas. A comissão técnica divulgou também a lista dos jogadores selecionados para a realização da V Fase de Treinamento, que acontece de 16 a 23, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF), em Niterói, no Rio de Janeiro.   A aproximadamente dois meses do início da Copa América da IBSA, o técnico Fábio Vasconcelos segue fazendo alguns testes na equipe e dando chance a muitos atletas, em busca de mais opções para a equipe.  
Confira as duas convocações   Avaliação Física   Cássio Lopes dos Reis - ICB/BA Damião Robson de Souza Ramos - APACE/PB Daniel Dantas da Silva - APACE/PB Jeferson da Conceição Gonçalves - ICB/BA Liwisgton da Silva Costa - URECE/RJ Luan de Lacerda Gonçalves - APACE/PB Marcos José Alves Felipe - APACE/PB Raimundo Nonato Alves Mendes - ADVP/PE Ricardo Steinmetz Alves - AGAFUC/RS Severino Gabriel da Silva - APACE/PB Vinicius Holzsauer - APADV/SP   Comissão técnica Fábio Luiz Ribeiro de Vasconcelos - Técnico Josinaldo Costa - Auxiliar técnico Luis Felipe Castelli Correia de Campos - Preparador Físico Vivian Maria dos Santos - Nutricionista V Fase de Treinamento   Cássio Lopes dos Reis - ICB/BA Damião Robson de Souza Ramos - APACE/PB Daniel Dantas da Silva - APACE/PB Jeferson da Conceição Gonçalves - ICBBA Liwisgton da Silva Costa - URECE/RJ Luan de Lacerda Gonçalves - APACE/PB Marcos José Alves Felipe - APACE/PB Raimundo Nonato Alves Mendes - ADVP/PE Ricardo Steinmetz Alves - AGAFUC/RS Severino Gabriel da Silva - APACE/PB Vinicius Holzsauer - APADV/SP Davison Souza Monteiro - UEEJAA/PA Jonatas da Silva Macena - ESCEMA/MA Thiago da Silva - AEDV/PR Tiago Santos Nascimento - ICB/BA Welton Vale de Oliveira - ADEVIBEL/MG   Comissão técnica  Fábio Luiz Ribeiro de Vasconcelos - Técnico Josinaldo Costa – Auxiliar técnico Luis Felipe Castelli Correia de Campos - Preparador físico Vivian Maria dos Santos - Nutricionista Halekson Barbosa de Freitas - Fisioterapeuta José Antônio Ferreira Freire - Coordenador Lucas Leite Ribeiro - Médico

2- ICB/BA ganha copa nordeste de futebol de 5

Mesmo contando com o apoio da torcida, a APACE/PB não conseguiu reconquistar o título de melhor equipe da região e perdeu por 2 a 0. Na disputa do bronze, o craque Raimundo Nonato brilhou e ajudou a ADVP/PE a conquistar a medalha Por Tadeu Casqueira   Rio de Janeiro   Em mais uma grande partida disputada, o ICB/BA manteve a hegemonia regional e conquistou o bicampeonato da etapa Nordeste de Futebol de 5 na manhã deste domingo (7), ao vencer a
APACE/PB por 2 a 0, com gols de Jefinho e Gledson, no ginásio do Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande/PB.   Na disputa do bronze, a ADVP/PE levou a melhor contra a UBC/BA, com o placar de 3 a 0, construído a partir dos gols de Raimundo Nonato, que inclusive, foi o artilheiro da competição com 12 tentos, superando Jefinho (10) e Bill (9).   Além das medalhistas do  campeonato, outras duas equipes saíram da cidade paraibana comemorando.
Mesmo sem um resultado expressivo, CAP/BA e ACEP/PI conquistaram a vaga na Série B nacional deste ano, que acontece em Curitiba/PR, no mês de outubro.

Confira a tabela da competição:

Terça Feira - 02/07 (Primeira fase)
Jogo 01 08h30  CAP 1 x 1 ESCEMA Grupo B 
Jogo 02 10h00  CEDEMAC 1 x 1 ACEP Grupo A 
Jogo 03 14h00  ICB 3 x 0 UBC Grupo A 
Jogo 04 15h30  APACE 8 x 0 ESCEMA Grupo B 
Jogo 05 17h00  ADVP 1 x 0 APADEVI Grupo B   

Quarta Feira - 03/07 (Primeira fase)
Jogo 06 08h30  CAP 0 x 3 APADEVI Grupo B 
Jogo 07 10h00  APACE 1 x 0 ADVP Grupo B 
Jogo 08 14h00  ICB 2 x 0 ACEP Grupo A 
Jogo 09 15h30  CEDEMAC 1 x 1 UBC Grupo A 
Jogo 10 17h00  APADEVI 2 X 0 ESCEMA Grupo B

Quinta Feira - 04/07 (Primeira fase)
Jogo 11 08h30  CAP 0 X 3 ADVP Grupo B 
Jogo 12 10h00  APACE 1 x 0 APADEVI Grupo B 
Jogo 13 14h00  ACEP 0 x 2 UBC Grupo A 
Jogo 14 15h30  ICB 5 x 0 CEDEMAC Grupo A 
Jogo 15 17h00  ADVP 5 x 0 ESCEMA Grupo B 
Jogo 16 18h30  APACE 2 X 0 CAP Grupo B

Sexta Feira - 05/05/ Folga

Sábado - 06/07 (Semifinal)
Jogo 17 9h00  ICB 3 X 0 ADVP Semi 1 
Jogo 18 10h30  APACE 5 X 0 UBC Semi 2   

Domingo - 07/07 (Final e disputa do 3º lugar)
Jogo 19 08h30  ADVP 3 X 0 UBC Bronze 
Jogo 20 10h00  ICB 2 X 0 APACE Final



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

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

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


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

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

DIVULGUEM !
ISSO É MUITO IMPORTANTE!
A VIDA DE ALGUÉM PODE ESTAR DEPENDENDO DISTO !

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De: "José Neves" <joseritoneves@gmail.com>

bons dias !...

cá recebi o vosso jornal, agradeço a vossa atenção, vou guardar, e vou lendo aos poucos, para assim hovir os bons e maus relatos passados com deficientes.

mais uma vez obrigado

jose neves .#

***
Salve José NEves,

Boa leitura, qualquer sugestão/crítica, fique a vontade.

Valdenito de Souza – redator

- - -

*From: "Eduardo Rissi Barbosa" <eduardorissi@yahoo.com.br>

Sim, eu recebi o jornal que continua muito bom.

***
Obrigado Eduardo.

Valdenito de Souza


- - -

* 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)

