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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Os Cegos e o Evento Mais Visto no Planeta - Final da copa FIFA/2014.

A organização e realização da festa magna do futebol, saiu a contento, contrariando assim,  as previsões dos "derrotistas de plantão".

A nação Tupiniquin, conseguiu fazer a copa das copas, recebendo elogios da mídia estrangeira, contribuindo assim, para uma melhor visibilidade da nossa terra no exterior.

Infelizmente, o escrete canarinho, orgulho da pátria, não correspondeu ao glamour do evento, deixando triste, muito triste nosso povo...

A nota positiva para nosso segmento, ficou com a áudiodescrição,  pela primeira vez, se fazendo presente no magno evento, acenando aos cegos como uma alternativa de entretenimento/lazer.

Companheiros que tiveram contato com a áudiodescrição, nos jogos da copa,  acreditam, com algumas melhoras, esta alternativa,  poderá se firmar como recurso de interação do deficiente visual com eventos deste  genêro e de outros.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva
Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

* Boletim informativo do mês de julho da Diretoria Executiva da Associação dos ex-alunos do IBC

No dia 24 de Junho, demos uma entrevista para o programa Todas as Vozes,  do comunicador Marco Aurélio, da Rádio MEC, falando sobre Goallboall.

No dia 1 e 15/07, demos duas entrevistas para o programa Todas as Vozes,  do comunicador Marco Aurélio, da Rádio MEC, falando sobre o Direito das Pessoas com Deficiência.

No dia 7 de Julho realizamos duas entrevistas para o DV e a Mídia com os jornalistas da Rádio Nacional Amauri Santos e Marcos Gomes.

Promovemos no dia 15 de Julho em parceria com o NUCAPE-IBC e a Reabilitação do IBC uma palestra sobre o Benefício de Prestação Continuada, ministrada por Michelle Terra, responsável técnica pelos Serviços Sociais do INSS-RJ, onde compareceram 80 pessoas.

No dia 16 de Julho foi feita uma entrevista para o Projeto Memória com Eliseu Rodrigues Moraes (Assistente social).

No dia 17 de Julho realizamos nossa festa de aniversário. Com a seguinte programação: Começamos com um show, em seguida houve as homenagens à Professora Elcy Maria Andrade Mendes e ao comunicador da Rádio Tupi Francisco Barbosa por relevantes serviços prestados ao 
nosso segmento. Também foram feitos sorteios de brindes pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por fim, foi oferecido um lanche aos presentes. Nesse evento compareceram 70 pessoas.

No dia 18 de Julho distribuímos 6 cestas básicas.



#3. O IBC  EM FOCO

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

* Continuação da História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos - Parte X

Dando continuidade à série em fascículos da "História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, esta coluna pretende contar os fatos ocorridos ddescritos pelo Diretor da instituição à época: Cláudio Luiz da Costa, coletados e reproduzidos pelo companheiro professor de Inglês
do IBC, aposentado, Paulo Felicíssimo Ferreira, que procurou respeitar a ortografia e as expressões da época.
Esta série deverá atravesssar o período dos 160 anos, a ser comemorado no próximo dia 17 de setembro do corrente ano.

Décima parte

p. 153

Enquanto se faziam as oferendas, e com elas se completava o ornamento, o aluno Cerqueira tocava ao piano vários concertos.

Terminadas as oferendas, cantaram os alunos e alunas um hino  em  louvor do Dr. Sigaud, música composta e acompanhada ao harmônium  pelo  maestro Raphael Coelho Machado, e poesia de José  Albano  Cordeiro,  que  foi  a seguinte:

1ª - Sentido canto se eleve!/ Fale somente a saudade,/ e como um perfume ascenda / té a mansão da verdade.

2ª - Era Sigaud nosso  amigo,/  Esperava  em  nós  noites  e  dias  /  e derramava em nossa alma / O conforto da alegria.

Coro - Alcemos a voz e a mente,/ levados por santo amor;/ cantemos deste instituto / O primeiro diretor.

p. 154

3ª - Males que causam a cegueira,/ Como bom pai  minorava;/  E  o  nosso tato adestrando,/ Nossa existência adoçou.

4ª - Dos encantos do universo,/ que só a luz se aprecia,/ nas descrições que nos dava,/ a nossa ???.

Coro - ...

5ª - Nossos vagos pensamentos / Para Deus fez convergir,/ supremo clarão divino / Em nossas almas luz.

6ª - Sua missão gloriosa / Ah! ??? depressa findou!/ Mas, de seus feitos sublimes / Lembrança eterna deixou.

Coro - ...

Depois do hino, o aluno Cerqueira recitou  a  ode  seguinte,  poesia  do mesmo Albano Cordeiro. Sigaud, permite que da terra eleve / a  voz  e  a mente que educaste outrora;/ E de saudade te ofereça um hino / Sentido e triste, ???

Fugir não devo ao poder sublime /  Que  neste  instante  me  arrebata  e inflama!/ Tenho na mente memorandos feitos / Que te ???

Pelo céu nos deixaste. O ser supremo / Que te chamou estando  as  preces tuas / em favor destes cegos, que estimaste / como teus filhos.

Tu  nos  mostravas  da  ciência  a  trilha:/  O  gênio,   dela    amigo, despertavas,/ Cimentando o dever de amar o estudo / Nos peitos nossos.

Para segui-lo em ti o exemplo davas:/ Eras, conjunto de virtudes  raro:/ Glória que teu nome hoje circunda / Menos bastavam.

p. 155

Oh! quem  nos  dera  ainda  poder  existir  no  precioso  asilo  em  que habitamos!/ Ouviste as faltas ??? um riso / Se a morte nos privou  dessa ventura,/ Enquanto ??? nos consinta /  De  ti,  sempre  conosco  estando vivas,/ Estas lembranças.

A tua essência humana transformada / No espírito celeste, que do  Eterno / As graças beatíficas desfrutas / Dos querubins.

Ouvir é dado deste mundo as preces;/ E,  como  aos  anjos  que  na  urna guardam / A cada um mortal que o céu proteja / Baixar à terra.

Adeja, oh! ser angélico! num momento / Transpõe milhões de  ???  milhões de ??? que jorram no mimoso e entre nós ???/ Teu benéfico eflúvio.

p. 156

Terminou  a  simples  e  majestosa  inauguração  com  o  nosso  discurso seguinte:

"Senhores! Há na vida dos homens  ilustres  o  que  leva  seus  nomes  à posteridade pela ação gloriosa de uma hora,  de  um  dia,  de  certos  e determinados períodos, ou pela dedicação de toda a  sua  existência,  em uma série não interrompida de fatos significativos de grande mérito,  de que se apodera, a justiceira história, para  galardoar  àqueles  que  os praticaram, salvando-os do olvido.

"Pertence o Dr. José Francisco Xavier Sigaud a esta última e mais  nobre classe.

"Cidadão honrado, pai  e  esposo  modelo,  médico  sábio, experiente e filantrópico, soube ser útil, e merecer a bela e distinta  reputação  de que goza sua grata memória em suas duas pátrias, natural e adotiva.

"Coube a exímios literatos fazerem

p. 157

a sua biografia neste instituto, no Histórico e Geográfico do  Brasil  e na Imperial Academia de Medicina desta  corte.  Recorrei,  senhores,  ao arquivo da  primeira,  e  aos  anais  das  duas  últimas  e  importantes instituições, e vereis os discursos panegíricos a que  aludo  e  em  que
brilham os germes da erudição, dando mais relevo à  cândida  nitidez  da verdade histórica, e recomendando  à  posteridade  a  memória  do  homem ilustre, que também hoje nos ocupa.

"Colocado, como me acho, na qualidade de seu sucessor no último posto de que a morte o veio tirar, estando  habilitado  para  poder  agora,  pela própria experiência, prezar o valor dos seus últimos trabalhos,  cabe-me a distinta honra de tecer a coroa  que  deve  servir  de  remate  à  sua biografia.

"Artista muito somenos do que qualquer dos 3 eruditos que já elevaram o monumento  da  grandeza  de  Sigaud,  vou  ligar,  com  mão  ousada,  os magníficos florões dessa coroa.

"Não esperais vê-los entretecidos com as pérolas da eloquência; não  sei usar delas; apenas  poderei  firmá-los  inabalavelmente  na  cadeia  dos sucessos que constituíram o último período da

p. 158

gloriosa carreira do exímio varão representado por aquele busto. 

"Peço-vos que  absolvais a sequidão e aspereza do panegirista, em recompensa da imparcialidade e exatidão do historiador.

"Senhores! As virtudes do Dr. José Francisco Xavier Sigaud influíram nas ocorrências e vicissitudes da sua vida, como muitas vezes na  de  outros influem os vícios.

"Entre as muitas e louváveis qualidades de que era dotado, tinha, como já vos disse, a de ser pai extremoso, e homem nimiamente  caridoso.  Sua primeira filha, na idade em que, graças, beleza, ??? e elevada  educação enchiam o coração paterno das  mais  risonhas  esperanças  sobre  o  seu
futuro, uma fatal oftalmia apagou-lhe para sempre a luz  da  vista.  Tal desastre fez com  que,  naturalmente,  a  desditosa  filha  atraísse  do desvelado pai maior soma de carinhos, duplicados requintes de amor,  que traz ??? da filha para todos aqueles que, como ela, são vítimas do mesmo
mal. Era pois, natural que acontecesse o que realmente  aconteceu,  que, chegando 2 indigentes à sua porta, um cego,
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outro estropiado e paralítico, sua mão dadivosa e seu olhar  piedoso  se dirigissem primeiro para aquele do que para este.

Nestas disposições de coração estava, quando chegou, vindo de França,  o cego José  Álvares  de  Azevedo,  moço  de  caráter  fagueiro,  benigno, perspicaz e de nobres maneiras, cujo retrato ali  contemplamos,  havendo completado sua instrução no Instituto Imperial dos Jovens de Paris.

"Logo  se  relacionaram,  e  a  mais  estreita  amizade  entre  eles  se estabeleceu, cimentada em  tocantes  simpatias,  nascidas  da  recíproca admiração e respeito ao mérito, apesar da diferença em suas idades.

"Desta amizade proveio o plano que  combinaram  para  a  criação  de  um instituto no Brasil, em que se educassem os meninos cegos, que jaziam em completo  abandono,  porque  uns  se  não  lembravam  e  outros  se  não persuadiam que os cegos eram suscetíveis de instrução.

"Depois de concertado  o  plano  e  orçadas  as  despesas  que  julgaram necessárias, propuseram e requereram, em janeiro de 1853, ao Ministro do Império a fundação do instituto, levando ao corpo  legislativo  o  mesmo projeto acompanhado
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do mesmo orçamento, na petição que lhe  dirigiram,  datada  de  maio  do mesmo ano.

"Para que o piedoso e transcendente projeto fosse aceito, houve  o  feliz concurso de outras superiores e beneficentes vontades que o esposaram: a dos  augustos  e  digníssimos  representantes  da  nação,  que  por  uma resolução mandaram estabelecer o instituto projetado; a  do  ministro  e
secretário de estado dos negócios  do  Império  de  então,  o  Exmº  Sr. Conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, cujo patriotismo e  superior ilustração haviam tomado a nobre tarefa de promover a criação deste e de outros estabelecimentos de utilidade e civilização nacional; a  do  Exmº Sr.  Conselheiro  de  Estado  Marquês  de  Abrantes,  confeccionando  os regulamentos necessários  à  organização  do  proposto  instituto,  que, depois de instaurado, foi confiado à sua sábia,  caridosa  e  experiente inspecção, e especialmente à suprema vontade do magnânimo monarca o  Sr. D. Pedro II, que, sancionando a lei da Assembleia Legislativa contida no § 2º do decreto de 10 de setembro  de  1854,  foi  o  fundador  da  nova instituição,  tomando-a,  desde  logo,  sob  sua  piedosa,  solícita e benfazeja proteção.

"Sigaud e Azevedo, animados por ela, empregaram
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com ardor as diligências convenientes à realização da meritória empresa, encomendando para a Europa o material preciso, escolhendo a casa para  o estabelecimento, que alugaram  em  fevereiro  daquele  ano,  propondo  a nomeação de empregados  e  mestres,  e  granjeando  meninos  cegos,  que viessem servir de núcleo no colégio.

"Na  execução destes últimos trabalhos, tiveram de lutar com repugnâncias e descrenças populares, que só lentamente se podem vencer.

"Pela maior das desgraças, um dos dois colaboradores, aquele  que  devia exercer o magistério de alguns dos ramos da  instrução  dos  cegos,  foi ceifado pela morte no dia 17 de março do mesmo ano, legando ao  nascente instituto toda a sua livraria, todos os seus manuscritos e utensílios de
escrever e calcular.

"Esta perda fatal deixou a  Sigaud,  já  então  incumbido  pelo  Governo Imperial da direção do Instituto, ainda não montado, entregue  aos  seus únicos esforços. Foi-lhe mister toda força e  energia  do  seu  caráter, para não perder o ânimo de prosseguir em semelhante empresa; e  13  dias
depois do infausto  sucesso,  veio  residir  com  a  sua  família  neste estabelecimento.
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"De aí por diante os trabalhos de que falei se lhe tornaram  duplicados, mais  assíduos,  fatigantes,   complicados e obrigatórios; eram correspondências  oficiais  com  o  Governo,  com  os  presidentes   das províncias pedindo-lhes uma estatística dos  meninos  em  circunstâncias admissíveis para a recepção e aproveitamento no  Instituto,  objeto  que nunca pelos presidentes foi atendido, e sobre que nunca se pôde obter um resultado  concreto e satisfatório: era instaurar o sistema administrativo peculiar ao estabelecimento, e começar pôr em  prática  a instrução  especial  dos  alunos  que  vinham  concorrendo,  alguns  com moléstias crônicas ou com esses vícios que causaram grandes inquietações e lidas, para os curar de umas e desabituá-los dos outros: a maior parte dos  concorrentes  apresentava  total  ignorância  dos  mais  comezinhos preceitos da educação infantil.

"Podereis agora julgar, senhores, qual ??? e natureza desses  trabalhos, e qual a dedicação e paciência do Dr. Sigaud na direção desta casa.

"Tão grandes fatigas lhe valeram

p. 163

a glória de que gozou no dia 17 de setembro desse  ano,  dia  da  solene instalação deste instituto,  honrada  pela  augusta  presença  do  nosso monarca, pelo concurso de distintos personagens  desta  corte:  existiam então 10 alunos de ambos os sexos, e 4 professores.

"Sigamos ainda a descrição dos fatos da vida do  ilustre  varão  de  que tratamos: vejamo-lo cercado destes meninos despendendo com eles em  todo o momento as carícias e os cuidados de um pai; e estes meninos,  a  quem todos  consideravam  como  infelizes,  porque   estão    privados    das
maravilhosas funções do mais importante e ??? órgãos dos sentidos, desde que para aqui vieram, desde que se acharam  perfilhados  por  Sigaud,  e suas inteligências por  ele  cultivadas,  conheceram  que  alguma  cousa valiam na sociedade, deixaram de se considerar desditosos, e  se  ouviam as condolências de pessoas, que  não  podiam  sondar  seus  pensamentos, modificados pela mudança de sua situação, sentiam-se deprimidos.

"Da ocupação, de todas as horas, e da vigilância constante que reclamava o bom desempenho do seu sacerdócio, Sigaud se distribuía,
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e procurava ???, ou  acompanhando  os  seus  educandos  aos  recreios  e entretendo-se com eles, ou  entregando-se  aos  exercícios  da  ciência, compondo um tratado de botânica, que não teve tempo de terminar,  porque a enfermidade proveniente desse acerbo lidar, se agravou, e  continuando
a atuar as mesmas causas, tornou-se incurável, vindo a morte arrebatá-lo no dia 10 de outubro de 1856.

"Como simples historiador, acabo de narrar os fatos  que  abrilhantam  o último e curto período na sua existência.

"Não carecem de comentários para evidenciarem quanto para este homem  de tantos méritos foi, e ainda, talvez, seja injusto o diminuto ??? de seus desafetos, que ou os não souberam  aquilatar  ou  adrede   tentaram desfigurar.

"Dotado de muita jovialidade, sem que lá tudo visse, como Demócrito, via a propósito e com razão de muitas coisas que  passam  pelo  nosso  mundo moral, nas quais, como Erasmo, bastantes motivos encontraram para  tecer o elogio da loucura.

"Esses poucos ??? de condensados
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espírito, que lhe invejaram a brilhante imaginação, o talento e a graça, fizeram a  sombra  que  destacamos  e  dou  mais  relevo  e  realce  aos resplandecentes corpos de suas raras qualidades.

Entre elas, porém, a que ele procurava esconder e que, realmente, só bem se manifestou depois de seu falecimento,  foi  a  de  homem  de  extrema caridade e muitíssimo esmoler, não obstante a deficiência dos seus meios pecuniários. Sabia ele seguir bem à risca  o  santo  preceito  de  Jesus
Cristo, referido por S. Mateus, no capítulo  VI  do  seu  evangelho  "Te autem faciente elemosynam nesciat sinistra tua  quid  faciat  dextera tua".

Residindo neste instituto, em cuja  circunvizinhança  habitam  bastantes famílias de pobres envergonhados, não se passava um só dia, senhores, em que Sigaud não distribuísse, a umas ou outras,  pingues  esmolas,  mesmo desproporcionadas das suas circunstâncias, e outros diversos  e  prontos socorros.

Esses infelizes, carpindo a perda de seu benfeitor, apregoaram então como eram por ele amparados.

"Houve um fato, porém, tão tocante, tão característico das  bondades  do coração de Sigaud, que só de per si formam o epílogo de tudo quanto
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dele se tem dito e se possa ainda dizer em seu louvor.

"Se aqui, como eu, crestes se esses dias de luto e da dor próximos ao de sua separação eterna, fostes comigo testemunhas do pranto,  da  profunda consternação de cada um destes meninos cegos,  na  consideração  da  sua orfandade,  no  conhecimento  antecipado  de   que    ninguém    poderia
substituí-lo.

"Vistes alguma vez um quadro mais expressivo, mais verdadeiro  do  amor, da gratidão e da saudade? Era necessário que as bondades da alma daquele que este busto representa, fossem muito grandes para que  a  sua  falta, por tanto tempo e por tal modo se lastimasse.

"A importância que Sigaud dava à educação destas crianças, à assiduidade que empregava para fazer prosperar esta instituição, se justificam,  por qualquer que sejam consideradas, em qualquer objeto de observação que se apresente.

"Notastes, Senhores, o menino, cego de nascença  que, lendo breve e tocante discurso, no princípio desta solenidade, em  honra  do  primeiro diretor, e em nome de seus condiscípulos?

"É filho de um pobre marinheiro que nunca poderia educá-lo: entrou  para este instituto mal
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sabendo falar: tem 9 anos de idade e começou a aprender  o  alfabeto  em princípios de janeiro deste ano; ainda não completavam 6 meses! Leu como ouvistes, e como  poderá  ler  qualquer  livro  que  lhe apresentarmos; escreve, faz as primeiras 4 espécies fundamentais de aritmética, está adiantado em gramática portuguesa e já  passa  para  o  segundo  ano  de estudos da história sagrada e dogma, a pedido do seu professor.

Tirai deste fato as deduções que encerra, compreendereis melhor as vantagens desta lição de cegos, e estimareis a relevância  dos  serviços que o Dr. Sigaud fez no Brasil, nos  últimos  2  anos  de  sua  preciosa existência. Tais serviços somente bastaram para que seu nome conquistasse, como  conquistou, fulgurar nas páginas de novos  plutarcos; e seu venerando busto, que agora, cheios  de  júbilo,  inauguramos  aqui receberá sempre o devido tributo em respeito, afeto e reconhecimento que consagramos à sua memória.

Reparai neste busto, senhores; é um primor d'arte,  devido  ao  distinto cinzel do Sr. Luiz Giudice ... Teve este hábil artista ao
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esculpi-lo, a inspiração  celeste  de  Fídias,  traçando  o  aspecto  do Júpiter olímpico. O célebre escultor grego deu à estátua do soberano dos deuses toda a elevação, toda a majestade, toda a energia do  dispensador dos raios; o escultor italiano deu ao busto que ali vedes toda  a expressão da bondade, toda a grandeza  de  ânimo, todos os traços da sabedoria de que fez sair essa assombrosa semelhança com o original.

Olhai para aquela face, para aquela cabeça,  representadas  no  mármore, como se acha: sem recorrer-se às teorias  de  Camper  sobre  os  ângulos faciais, nem as de Gall sobre as elevações ou  depressões  cranianas  ou sobre as formas fisionômicas de Lasarter, se reconhecem naquela cabeça e
naquela face as indicações, os caracteres  físicos,  das  mais  sublimes qualidades morais.

Observai a  majestosa testa onde se formavam tantos pensamentos e meditações pelo bem da humanidade, onde se fizeram e  analisaram  tantas indagações científicas, onde se combinaram  e  decidiram  tantos  e  tão complicados juízos diagnósticos de que resultaram a salvação de inúmeras
vidas de enfermos, que se confiavam ao experiente e sábio médico.
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Vede: através da pedra daqueles olhos, se revela a  piedade  do  coração que os animava: na ligeira expansão daqueles  lábios  estão  gravadas  a benevolência e flexibilidade que lhe eram habituais.

"A alma de Sigaud parece que  paira  sobre  as  formas  daquela  bela  e majestosa cabeça, e que as faz cintilar e estremecer.

Oh! Se, como Fídias, fazendo falar o seu chefe de obra, no momento que o encarava com toda a veemência do entusiasmo, no êxtase  e  arrebatamento com que contemplo esta cabeça radiante de expressões vitais, eu  tivesse a força de evocar o espírito que o animou, lhe exclamaria respira! fale!
Aconselha, Sigaud, ao teu sucessor, os meios  de  que  deve  usar,  para fazer engrandecer a tua obra! Sim, respira, para dar-me estes  conselhos de que tanto  careço!  Mas  que  vejo,  senhores,  aqueles  olhos  estão brilhando, e para mim volvem vista compassiva! Aqueles lábios se  agitam
e querem balbuciar alguma palavra! Ouçamos sua branda  e  melodiosa  voz que ressoa! Ouçamos o que ela me diz, o que me aconselha "Imita-me", eis a sua resposta.

"Seguirei o seu conselho, senhores; procurarei imitá-lo no pouco a que eu posso aspirar; buscarei, o  seu  exemplo, compenetrar-me dos sentimentos de caridade e ternura, para os  empregar  nestes  educandos, que foram seus, e agora são meus filhos.

"Farei esforços por igualá-lo no cumprimento dos  deveres  inerentes  ao emprego que ele me deixou, e tomarei, como ele, todo o empenho em  fazer medrar esta piedosa instituição.

"Se conseguir trilhar a vereda que ele me abriu; se alcançar continuar a doutrinar estes educandos com os ditames da  melhor  moral,  se  obtiver fazer  progredir  sua  instrução  ao  ponto  de  tornarem-se    cidadãos prestimosos e úteis à sua pátria, é porque são aceitos por Deus os votos
que em sua divina presença, a bem deles, está fazendo Sigaud.

"Devo nesta  solene  ocasião  agradecer,  em  nome  deste  instituto,  à respeitosa senhora viúva do seu primeiro diretor, a oferta  que  fez  ao mesmo instituto deste precioso monumento.

"Entre os deveres que ensinarei  aos  presentes  e  vindouros  alunos a cumprir e respeitar, será o de venerarem  este  busto,  para  que  assim possam dar sempre provas de amor e do respeito  que  devem  consagrar  à memória do Dr. José Francisco Xavier Sigaud,
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seu muito amado, primeiro diretor.

"Meus filhos! Aplaudamos os vossos benfeitores.

"Viva  a  memória  dos  beneméritos  colaboradores  da  fundação   deste instituto, José Álvares de Azevedo, e Dr. José Francisco Xavier Sigaud! Viva!

"Vivam os benfeitores deste instituto, os Exmº  Srs.  Luiz  Pedreira  do Coutto Ferraz, Marquês de Abrantes, Marquês de Olinda.

Vivam

"Vivam o augusto fundador deste instituto, S. M. I., o Senhor  D.  Pedro II, sua augusta esposa e as Sereníssimas Senhoras Princesas do Brasil!

Vivam! Vivam! Vivam! Vivam.

A estes  3  últimos  vivas  responderam  alternativamente  e  com  maior entusiasmo os empregados, alunos e assistentes, soando  ao  mesmo  tempo com eles, o hino nacional, executado pelos alunos, com o que terminou a solenidade. *
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A 25 nos escreveu José Albano Cordeiro  uma  carta,  acompanhada  de  um pequeno  e  grosseiro  aparelho,  inventado  por  Fr. Francisco de Mont'Alverne, e de que o ilustre finado usava para poder  escrever,  nos últimos anos da
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sua vida, passados em completa cegueira.

Conseguindo Cordeiro possuir esse objeto do espólio daquele finado,  fez dele mimo  ao  Instituto:  nós  o  aceitamos,  agradecemos  em  nome  do Instituto, e o conservamos com apreço.

Sabia Cordeiro que o distinto orador  sagrado  Mont'Alverne,  cujo  nome brilha entre as plêiades dos literatos  brasileiros,sentia-se  consolado quando se achava cercado dos meninos cegos, companheiros do  seu  infortúnio:  quanto  se entretinha em acariciá-los, em  dar-lhes  salutares  conselhos  da  mais santa moral, em observá-los atentos aos seus ditames, e em assistir  aos seus cânticos,

p. 154

e  exercícios  de  música  instrumental.  Muitas  vezes  repetia estas interessantes visitas, nas quais passava o dia em tais  entretenimentos, nos quais manifestava e dizia, serem os que mais o distraíam e alegravam
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em sua amargurada existência.

O aparelho consiste em um paralelogramo de tábua de cedro, do tamanho de meia folha de papel,
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sobre o qual repousa uma grade com cordões transversais, postos a iguais distâncias, os quais serviam de guia à mão do cego escritor, para que as linhas das letras se não cruzassem em direções que
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o tino não podia regular. Nenhum valor intrínseco e de utilidade tem tal aparelho.

Mas que valor intrínseco e de utilidade têm as
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botas com que Napoleão fez a campanha da Rússia, a pequena  e  ordinária carruagem em que se  retirou  de  Waterloo,  luvas,  toalhas  de  rosto, estojos de barba, sobretudos alvadios e chapéus do seu uso, os vasos  de barro
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em que a rainha Maria Antonieta se entretinha, em trajes de camponesa, a fabricar queijos no Petit Trianon, a bala revolucionária, que, numa  das barricadas
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de julho, fez a mais nobre e lastimada vítima,  o  arcebispo  de  Paris, cravando-se-lhe na coluna vertebral, cujos objetos e outros mil da mesma natureza por terem pertencido a pessoas de nomes gloriosos e históricos, e recordarem
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fatos de suas vidas, se mostram nas principais capitais da  Europa  como objetos de grande estima e veneração?
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À instituição fundada para a educação e instrução dos meninos cegos, que o venerando cego Fr. Francisco  de  Mont'Alverne  tanto  prezava,  devia pertencer esse objeto material, que o ajudava a transmitir  por  escrito os seus
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belos e profundos pensamentos; e deve  nela  ser  estimado,  porque  tal objeto desperta a grata lembrança daquele a quem pertenceu, recordando o fato de suas
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lucubrações literárias, enquanto sua vasta inteligência não  enfraqueceu pelos estragos da moléstia a que sucumbiu.

Em ofício do 1º de julho, participamos ao ministro haver enviado o aluno Antonio Ignacio de Oliveira, para
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uma tenda de empalhar móveis: é um dos trabalhos mecânicos em que  podem empregar-se os cegos.

Escolhemos mestre idôneo, o qual, pela diminuta  gratificação  de  8$000 mensais, se encarregou de  ensinar  ao  aluno  fornecendo  os  materiais necessários

p. 166

para a aprendizagem.

No mesmo dia, saiu publicado o decreto da tabela fixa, e  como  nele  se achasse omitida a declaração de que começariam os empregados a  perceber seus novos vencimentos

p. 167

desde a data do decreto, no mesmo  dia  oficiamos  ao  ministro  pedindo esclarecimento a tal respeito para que  pudéssemos  organizar  as  novas folhas, e representando que seria de justiça ordenar-se o pagamento dos
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aumentos desde a data do decreto e não da publicação, até por haver para pagar-se tais aumentos, quantia suficiente, que podia ser abrangida  nas despesas do exercício de 1858-59, que terminara no último dia de
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junho, sem que ocasionasse o menor déficit.

O  ministro  deu  as  ordens  necessárias  para  que  o  acréscimo dos vencimentos fosse pago desde a data do decreto.
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Sobre uma ordem que o mesmo ministro nos enviou para lhe informarmos, se o estado em que estava o aluno Agostinho José Martins, depois  que  fora operado, fazendo-se-lhe pupilas artificiais, permitia que fosse retirado do Instituto.
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Em ofício de 3 lhe respondemos que conforme lhe havíamos participado  em ofício de 26 de junho antecedente, achava-se o aluno com a vista que era possível alcançar no estado de moléstia em que permanecia antes
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das operações, não lhe sendo restituída completa  e  perfeita,  mas  que ainda assim lhe bastava para muitos misteres e gozos da vida.

Expusemos mais que ainda se lhe não tinha tirado
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a viseira, carecendo de cuidados por mais  3  meses,  para  evitar-se o desenvolvimento  de  qualquer  inflamação  que  viesse perturbar ou transtornar a marcha do
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restabelecimento. Porém, que, mesmo depois de conseguido,  nos  parecia, por compaixão do aluno e por crédito da  instituição  dever-se  permitir que ele permanecesse enquanto não estivesse habilitado para poder ganhar sua subsistência pelo seu trabalho, porquanto,  tendo  perdido  sua  mãe ainda na infância, e sendo o pai um indigente, havia abandonado o filho, que vagamundeava esmolando e pernoitando por debaixo das pontes, donde a polícia o enviou para o Instituto, em tempo do nosso antecessor, ao qual grandes trabalhos havia dado o deplorável rapaz, por ter vindo,  não  só falto totalmente de educação, como já com maus costumes,  que  também  a nós muito havia ainda custado a corrigir e vencer.  Estando  encaminhado na boa educação, adiantado na instrução primária, e destinado a aprender o ofício  de  torneiro,  despedi-lo  do  Instituto,  não  tendo  quem  o acolhesse e amparasse, seria atirá-lo de novo à miséria e à  depravação, para também servir de padrão de descrédito ao estabelecimento.

O ministro cumpriu o seu de ver em querer que se  eliminasse  do  número dos cegos o que tinha passado ao dos videntes; mas nós fizemos  o  nosso em expor as razões que militavam em bem do infeliz, as quais o  ministro atendeu deixando-o ficar no Instituto.

O proprietário Vicente Pereira da Silva Porto, visitando o Instituto  no dia 16 de agosto, teve o louvável desejo de fazer-lhe um  bom  benefício com pouco ou quase nada, entregando ao arbítrio da fortuna a ceder a
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sua caridosa intenção.

Doou ao Instituto o bilhete inteiro nº 1479 da 24ª loteria  concedida  à empresa lírica desta corte.

Antes que corresse a roda,  fizemos  ciente  o  Ministério  do  Império, indicando o número do bilhete e a loteria a que pertencia.

A fortuna, porém, que raras vezes protege a melhor causa, parece que até para evitar-se ser de novo solicitada pelo Instituto, não quis que  ele, ao menos, salvasse o custo do bilhete, fazendo-o sair branco.

Houve mudança do ministério, e  a  3  de  setembro  tivemos  de  dirigir comunicações oficiais, do expediente na administração do  Instituto,  ao Conselheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz, novo presidente do Conselho de Ministro, Ministro da Fazenda, e interinamente do Império.

A 5 tivemos de agradecer outra vez ao major Caetano  Dias  da  Silva,  a remessa de 5 apólices legalizadas, nas ações da  Companhia  de navegação por vapor "Espírito Santo" que havia doado ao Instituto a 15  de  agosto do ano antecedente.

A participação desta ocorrência, que fizemos oficialmente no dia 12,  já foi ao Conselheiro João de Almeida Pereira Filho, que veio  preencher a vaga da pasta do Império.

A 26 enviamos o aluno Agostinho José Martins para uma tenda de  torneiro onde aprendesse este ofício, tendo contratado o respectivo  mestre  pela pequena gratificação de 8$000 mensais, igual à que percebia
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o mestre de empalhar, pelo ensino de outro  aluno,  com  a  condição  de fornecer o preciso material para o ensino deste; condição com que também havíamos contratado o ensino do outro.

Os 3 alunos distribuídos, como expusemos, 1 para aprender  o  ofício  de encadernar,  outro  o  de  empalhar,  e  o  outro  o  de  torneiro,   em conformidade  da  nossa  proposta,  vinham  todos  os  dias   pernoitar, alimentar-se e continuar a aprender as primeiras letras no Instituto, em cuja aprendizagem já estavam adiantados.

A 29 participamos ao  Ministro  do  Império  havermos  recebido  no  dia antecedente, a quantia de 400$000 por uma comutação de pena em benefício do Instituto, em virtude do decreto do Poder Moderador de  23  do  mesmo mês. Era a primeira  aplicação  que  o  mesmo  poder  decretava  para  o Instituto.

Por isto, e tendo em mente tentar de novo que se desse à dita quantia  o destino  especial  de  servir,  de  começo,  à  projetada caixa de beneficência, sendo o dinheiro depositado no Banco do Brasil, no  receio de que este nosso segundo pedido para a adoção de tal medida, ficasse de nenhum efeito, como o que fizemos em ofício de 26 de  dezembro  de  1857 sobre os 300$000 provenientes das  duas  primeiras  doações  feitas  por diversas  pessoas  beneficentes,  antes  de  enviarmos  a   participação contendo o renovado pedido, fomos no mesmo dia à Imperial Quinta da  Boa Vista agradecer, em nome do Instituto, a S. M. o Imperador,  o  donativo que lhe fizera com aquela comutação
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de pena, e ao mesmo tempo pedir licença para requerermos ao seu  Governo dar-se àquela  quantia  o  mencionado  destino,  porquanto,  se  S.  M. Imperial  recusasse  o  seu  beneplácito  à  nossa  pretensão,  não  nos animaríamos a renová-la.  O  soberano,  com  a  sua  usual  afabilidade,
dignou-se responder-nos que lhe parecia conveniente  dar-se  o  proposto destino à quantia, e nos permitiu que isto requerêssemos ao Ministro.

Na volta de  São  Cristóvão  é  que  oficiamos  ao  Ministro,  unindo  à participação do recebimento  da  quantia,  o  pedido  de  que  tratamos. Estando S. M. o Imperador em vésperas de sua partida para as  províncias do norte, e levando o Ministro do Império João de Almeida, em sua comitiva, lembrando-nos que o Ministro em seus arranjos ao nosso ofício, do  que,  aliás,  tínhamos  urgência  por  estarmos  em  fim  do    mês, cumprindo-nos, no dia 2 do seguinte apresentar o balancete  do  mês  que terminava, e precisávamos saber se devíamos ou  não  ???  a  quantia  na receita ordinária, além do ofício, lhe  dirigimos  na  mesma  data,  uma carta particular, fazendo-lhe ver quanto seria  conveniente  começar-se, com a quantia doada pelo Poder  Moderador,  a  fundar  o  patrimônio  do
Instituto, citando o que S. M. Imperial nos havia respondido sobre  este objeto.

Ainda para mais  fazê-lo  lembrado,  escrevemos  outra  carta  na  mesma ocasião ao oficial maior da Secretaria do  Império,  pedindo-lhe  também que, no mesmo dia ou no seguinte, enviasse o nosso ofício ao Ministro, e dele

p. 178

solicitasse uma decisão antes da sua partida. Em  tais  ocasiões  só  há tempo para tratar-se de objetos de mais momentosa  expedição;  talvez  o Conselheiro  João  de  Almeida  nem  chegasse  a  receber   as    nossas comunicações, porque não lhes deu resposta.

Quando S. M. o Imperador, depois de nos haver tão benignamente concedido a permissão que lhe havíamos pedido em bem do Instituto, nos fez a honra de comunicar que partia com S. M. a  Imperatriz  para  o  norte,  e  que seriam substituídos em assistir aos exames públicos e  distribuição  dos prêmios aos alunos do Instituto  por  suas  augustas  filhas,  tendo  já deixado para este fim a precisa ordem tal foi a nossa emoção de prazer e de reconhecimento contemplarmos    inesperadamente  todo  o  esplendor  de grandeza, toda a sublimidade piedosa do magnânimo coração do monarca  no amparo e nos cuidados que assim lhes mereciam os meninos cegos confiados à nossa direção, não nos ainda agora ??? do monarca.

Este fato tão saliente e significativo é de tal  magnitude,  que,  ainda mesmo sem o concurso dos  muitos  outros  antecedentes  e  subsequentes, bastaria para caracterizar ??? Senhor D. Pedro II.

Que comentem e avaliem este acontecimento  os  vindouros  historiadores. Quando tiverem de extrair alguns artigos desta crônica, não deixarão  de fazer menção de tão assinalado e importante registro.
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A 3 de outubro entramos outra vez em relações oficiais com o Conselheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz, que  ficou  encarregado  interinamente  do Ministério do Império.

Então lhe participamos não havermos incluído  na  receita  ordinária  do Instituto a quantia que lhe foi concedida pelo Poder Moderador, por  não termos recebido decisão do que em ofício a 29 de setembro  representamos sobre o emprego que deveríamos dar a essa quantia.

Então ??? nos ordenou o Ministro interino que a soma que tanto  havíamos diligenciado tivesse um destino especial, entrasse na receita  ordinária do Instituto, e que as apólices  da  Companhia  de  navegação  por  vapor "Espírito Santo", doadas ao estabelecimento quando chegasse  ao  par  do
seu valor nominal, fossem vendidas, entrando  o  seu  produto  na  mesma receita.  Estes  últimos  valores  não  foram  também  absorvidos  pelas despesas ordinárias, por não ter sido executada a determinação visto que até agora essas não chegaram ao par.

Era este ano o quinto  do  curso  e  os  exames  na  multiplicidade  das matérias dos cinco anos, seguindo-se as disposições do regulamento,  não podiam ser satisfatórios, feitos na mesma ocasião  da  distribuição  dos prêmios.  Todavia  guardou-se  para  o  seguinte  ano  modificar-se    o
regulamento, passando os exames  particulares  a  serem  públicos,  pelo número de dias que conviesse  empregarem-se  e  haver  a  solenidade  da distribuição
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dos prêmios em dia só para ela fixado.

Conseguintemente, fechadas as aulas no dia  15  de  novembro,  foi  pelo Governo aprovado, no dia 17 o programa para  recepção  de  suas  altezas imperiais, e para o ato solene para a distribuição dos prêmios.

No mesmo dia 17, como  nos  seguintes,  presididos  pelo  Comissário  do Governo, houve os exames particulares.

Por determinação de suas altezas imperiais, foi destinado o dia 20  para os exames públicos e distribuição dos prêmios.

Nesse dia, em virtude da ordem  que  Sua  Majestade  o  Imperador  havia deixado, vieram suas altezas imperiais, acompanhadas da senhora Condessa de Barral, de suas aias  e  semanários,  honrar  o  Instituto  com  suas augustas presenças.

Foram recebidas por uma guarda  de  honra,  por  todos  os  ministros  e secretários de estado, por muitas outras personagens e uma grande  parte do corpo diplomático estrangeiro.

Depois da leitura do nosso relatório sobre  as  ocorrências  havidas  no decurso do ano, e os progressos que houve na instrução dos educandos,  *
(1)

Breve discurso de agradecimento com que terminamos este relatório.

"Sereníssimas Senhoras! Como anjos  enviados  por  Deus,  aparecem  hoje Vossas Altezas Imperiais neste instituto para  animar  a  estes  meninos cegos  aprofundarem-nos  seus  estudos  e  trabalhos,  excitados    pelo pensamento de haverem merecido tão alto favor e distinção.

A lição prática de caridade, que o Augusto pai de  Vossas  Altezas  quis que suas tão ornadas filhas recebessem


pelo espetáculo enternecedor que  lhes  apresentam  os  educandos  deste estabelecimento, acrisolará nos tenros corações  de  Vossas  Altezas  os sentimentos das maiores virtudes, neles tão  cuidadosamente  cultivadas, que,  já  se  nos  revelam  como  garantias  das  futuras   glórias    e
prosperidades da nossa pátria." *

designaram-se Suas Altezas prestar aos exames  a  maior  atenção,  dando demonstrações do mais benévolo interesse.

Asssina a coluna: Vitor Alberto da Silva Marques.

Grato pela atenção e compreensão. Qualquer colaboração para esta coluna,
escrever para:  vtr.alberto@gmail.com



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Mãe incentiva filho cego a caminhar, filma e vídeo repercute na internet Objetivo era achar pessoas nas redes sociais com o mesmo diagnóstico. 

'Crio como se enxergasse', diz mãe em Juiz de Fora.
Muito surpresa e feliz. É assim se sente a dona de casa Josiane Almeida Santos Dias, de 31 anos, depois da repercussão de um vídeo que postou na internet mostrando o filho de 3 anos que é cego. Ela conta que, em abril, publicou na rede social um vídeo de Miguel indo buscar uma vasilha na casa da avó. O objetivo da postagem era achar outra mãe de criança cega para trocar experiências. No entanto, o caminho do menino cego pelo terreno desnivelado do quintal, chamou a atenção dos 
internautas e já supera os 52 mil compartilhamentos.
Assista ao vídeo: https://www.facebook.com/photo.php?
No vídeo de quase sete minutos, a criança fala que vai até a casa da avó buscar uma panela. A mãe incentiva o garoto a caminhar sozinho, mesmo sem enxergar, por um terreno cheio de obstáculos. Ela filma todo o percurso sem a criança saber que a mãe está por perto. Ele consegue subir escadas, pega a panela e volta para a casa. “Publiquei o vídeo para achar uma mãe com história parecida e achei várias outras pessoas. 
Algumas me disseram que já assistiram ao vídeo e não conseguiram tirar o Miguel da cabeça”, destacou.
A todos que entraram em contato, Josiane conta o que está funcionando na criação do filho. “Eu fico feliz porque quando estava desorientada, Deus me mostrou o que fazer e me 'disse': cria ele como se enxergasse. Você vai ter que levar ele, para que aprenda a ver com as mãos. É isso que eu 
digo a quem me pergunta”, afirmou Josiane.
Diante da repercussão, nesta semana, Josiane, o marido Paulo Fernando e Miguel participaram do programa Encontro, da apresentadora Fátima Bernardes, na TV Globo.

Doença
A cegueira de Miguel foi descoberta após o “teste do olhinho” , feito dias depois do nascimento dele, em fevereiro de 2011. “Ele nasceu com glaucoma, catarata e descolamento da retina. Fez vários exames, ressonância, tomografia, ultrassom, para poder ver se tinha como fazer alguma coisa. Eu fiz consultas até chegar à conclusão de que não tinha jeito. Com um ano a gente parou de levar ele em médico”, contou Josiane.
Saber da deficiência do filho foi um susto. “Fiquei pensando como vou criá-lo, mãe de primeira viagem, não tinha quem me ensinasse como fazer. 
Eu gosto de ver coisas bonitas, céu azul, folhas verdes, céu todo cheio de estrelas. Quando recebi a notícia que ele não enxergava, fiquei chocada e pensei ‘meu filho vai viver na escuridão’, disse. No entanto, a resposta ao susto veio através da fé. “Deus dá força. Se tirasse a presença Dele na minha vida, eu desistiria, entraria em depressão. Eu acredito que Ele me dá força para ajudar a cumprir o plano Dele na vida do Miguel”, afirmou.

O vídeo mostra algo rotineiro na vida de Miguel: brincar no quintal e ir à casa da avó paterna, no terreno onde mora a família, no Bairro Jardim Cachoeira, na região Norte de Juiz de Fora. “Ele vai lá desde os dois anos. No começo eu sempre ia atrás, quietinha, porque queria ver como ele se saía sozinho. Agora, confio, ele quer brincar, quer correr, fica lá fora”, contou Josiane.

Nesta jornada de aprendizado de mãe e filho, Josiane descobriu o incentivo que motivou a cena registrada em vídeo. “O que eu aprendi é que o deficiente visual gosta de se sentir útil. Eu vi que ele estava tristinho e pedi para ele buscar a vasilha na avó. Tanto que no início ele nem queria ir, mas, com o pedido, animou e foi”, contou.
O vídeo realizou o desejo de Josiane, de encontrar outras famílias na mesma situação. E agora, através das redes sociais, ela compartilha a experiência com mães de crianças cegas de diferentes idades. “A mãe de um menino de um ano que também não enxerga e começou a andar me contou 
que está com medo de ele cair. E eu disse a ela que o mesmo tombo que uma criança que enxerga leva, o nosso vai levar. O Miguel cai, levanta, nem chora mais. Para ele é normal”, comentou Josiane.

Como toda criança pequena, por enquanto, na rua Miguel só vai com os pais. Josiane conta que não se descuida do filho quando saem. No entanto, a repercussão do vídeo trouxe um presente que vai ampliar o mundo de Miguel. “Um amigo das redes sociais mandou uma bengala de presente para ele. Eu fiquei muito feliz porque é a primeira bengala dele e, com ela, Miguel vai poder andar sozinho do meu lado”, comemorou a mãe. Josiane pretende procurar a Associação dos Cegos para ter umas dicas de como orientar o filho nesta etapa. “Ele é muito brincalhão, acho que ele vai ter que ficar um pouquinho mais sério para usar a bengala. No entanto, eu acho isso muito legal e ele vai conseguir”, disse, confiante.

E as novidades vão continuar com a realização de um desejo de Miguel. 
“Ele é doido para ir para a escola. Eu cuido de uma menininha de 5 ano e desde que ela começou a estudar ele quer ir também, para aprender a escrever, quer mochila nas costas e lancheh, afirmou. Josiane já se informou e a rede pública só aceita crianças a partir dos quatro anos. 
Então, vai inscrever o filho na rede pública de ensino no ano que vem.
As redes sociais também vão mudar a rotina da família em breve. Por causa do vídeo, amigos virtuais e reais se ofereceram para contribuir para melhorar o quintal da família. “Desde que o Miguel nasceu, eu parei de trabalhar fora, cuido dele e da casa. Por isso, com apenas o salário 
do meu marido, não tem como a gente fazer melhorias”, comentou. A campanha Ajude o Miguel já arrecadou, segundo informação publicada na rede social da mãe, R$ 2.853,12. “Com estes recursos, na próxima semana, os pedreiros vão começar os trabalhos para melhorar o quintal para ele”, disse Josiane.

Fonte: G1

***

* Em terra de quem quer viver, ser cego não é obstáculo

A professora Regina Célia Ribeiro perdeu a visão aos cinco anos de idade, mas nunca desistiu de estudar.
A professora Regina Célia Ribeiro, de 46 anos, é uma assídua frequentadora da biblioteca Louis Braille, localizada no Centro Cultural São Paulo. Aos cinco anos de idade perdeu a visão decorrente do glaucoma, mas nunca desistiu de estudar e aproveitar a vida ao máximo.
Regina é formada em psicologia, pós-graduada em psicanálise e está cursando outra pós-graduação em filosofia. Conseguiu concluir todos estes cursos com ajuda dos materiais da biblioteca, tais como os livros em braille, leitura de voluntários e recentemente, o scanner que reproduz em áudio o texto escrito. “Aqui na biblioteca tenho a maior autonomia, faço tudo sozinha. Trago minhas revistas e fico aqui escutando quase o dia inteiro.”, falou Regina.
Alfabetizada em escola regular, Regina sempre foi a única da turma com deficiência visual, e por esse motivo, sempre precisou batalhar para ter acesso aos textos e conteúdos ministrados nas aulas. “Existem diversos recursos para tornar acessíveis os livros e textos, basta a pessoa querer aprender”, disse sorridente.
Apesar de ser cega, Regina tem uma vida muito ativa e não se incomoda em possuir esta deficiência. Adora sair para shows de música, barzinhos e até em ensaios de escola de samba. “Minha rotina é agitada, tenho a agenda mais ativa que diversos amigos que não possuem deficiência. Claro que tenho minhas adaptações, mas a deficiência não me atrapalha em nada, 
pelo contrario, me dá outras oportunidades”, fala com alegria.
Regina trabalha como professora readaptada em uma escola pública estadual há 22 anos. Adora seu trabalho, mas seu sonho é montar um consultório de psicologia. “Quero atuar na minha área de formação, sou apaixonada por psicologia. Quero ajudar pessoas com deficiência como eu, 
já que sempre superei e briguei para ter autonomia”, completa.

Fonte: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

***

* Estádio na Holanda terá cadeiras especiais para torcedores cegos

Vinte assentos com fones de ouvido serão colocados no Philips Stadion para que fãs do PSV possam acompanhar os jogos.
Casa do PSV Eindhoven, o Philips Stadion passará a receber torcedores ilustres a partir desta temporada. Em seu site oficial, o clube holandês anunciou, nesta quinta-feira, que a arena de 35 mil lugares terá assentos para pessoas com deficiência visual. Inicialmente serão colocadas 20 cadeiras especiais que terão fones de ouvido para que os cegos possam escutar a narração e os comentários das partidas.
As cadeiras especiais foram resultado de uma parceria entre o PSV e a Visio, empresa local especializada em atender deficientes visuais. 
Gerente da organização em Eindhoven, Jan Ottevanger exaltou a iniciativa. "A experiência de acompanhar uma competição no estádio é muito menos acessível a pessoas com deficiência visual. A cadeira para cegos é uma solução maravilhosa para as pessoas desfrutarem de um jogo de futebol no estádio", disse.
O projeto já havia sido testado no local antes. Na partida entre PSV e Groningen, realizada pelo Campeonato Holandês em 29 de março, alguns assentos foram equipados com fones de ouvidos para cegos. Caso faça sucesso entre os torcedores com deficiência visual da equipe, o número 
de cadeiras especiais pode aumentar nas próximas temporadas.

Fonte: Portal Nacional de Tecnologia Assistiva

***

* Diversidade na Rua promove oficina de teatro para deficientes visuais

O projeto é em parceria com a Mil Palavras Acessibilidade Cultural.
O Diversidade na Rua e a Mil Palavras, após reuniões abertas de cocriação, promovem uma oficina de teatro para pessoas cegas ou com baixa visão. Os interessados poderão participar de duas aulas sem custo nenhum. Dia 02 de agosto, às 10 da manhã, será a aula inaugural com um tour tátil pelo Teatro Hebraica (Rua Gen. João Telles, 508). Vamos conhecer o palco e a plateia, as passagens secretas, os camarins e as coxias, a cabine técnica e os equipamentos de som e luz.
Já no dia 09 de agosto, também às 10 horas, ocorre a aula prática na Casa Duplan 146, sede do TransLAB.
O teatro é a arte da expressão. Ajuda a dominar a timidez, desenvolve a concentração e a criatividade, melhora a autoconfiança, fortalece a empatia, ativa o pensamento rápido e a capacidade de improvisação. Quer mais? Então venha conhecer nossa proposta nessas duas aulas 
experimentais. As aulas se estendem até dezembro, com encontros aos sábados.
Entre em contato através do e-mail diversidade@mercur.com.br ou pelo telefone 3023 2700 (Mil Palavras).

Fonte: Rede SACI



#5. DE OLHO NA LEI

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

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2014
* Lei Garante às Pessoas com Deficiência Fluminenses Compra de Ingressos pela Internet sem Restrição.

No último mês de junho, as pessoas com deficiência residentes no Estado do Rio de Janeiro foram beneficiadas pela Lei nº 6.804, de 18 de junho de 2014, que lhes assegura a compra on line de ingressos pela internet, sem que lhes sejam impostas restrições prejudiciais ao acesso ao serviço oferecido aos demais consumidores.

O referido diploma legal possui quatro artigos. O artigo 1º prevê a não imposição de barreiras às pessoas com deficiência na venda de ingressos on line pela internet e fixa, também, o seu campo subjetivo de aplicabilidade, isto é, os seus destinatários, que são Os sítios eletrônicos que realizam a comercialização de ingressos na internet para shows, espetáculos, peças teatrais, cinemas e outras atividades recreativas e culturais.

Em seguida, no seu artigo 2º, a lei trata do momento da comprovação da deficiência do beneficiário da norma. De acordo com o dispositivo, "A comprovação da efetiva existência de deficiência para qualquer fim somente poderá ser exigida no momento do acesso aos locais das atividades mencionadas no caput do artigo 1º.".

Muito oportuna essa regra, uma vez que, não raro, era exigido dos deficientes que fizesse a comprovação no momento da compra. Tal exigência, de caráter restritivo, lhes impossibilitava, por exemplo, a aquisição do ingresso pela internet, bem como por telefone.

A propósito, o legislador fluminense perdeu, de forma expressa, a chance de estender o comando da lei em questão às vendas de ingressos por telefone, situação que, pela mesma razão, mereceria a tutela jurídica. Não obstante, pela semelhança dos casos, é possível invocar o regramento previsto na Lei nº 6.804/2014, utilizando-se da analogia, que é meio de integração do direito em face de uma lacuna normativa explícita.

O artigo 3º, por sua vez, estabelece a sanção aplicável ao infrator que descumprir os comandos da Lei nº 6.804, fazendo remissão aos artigos 56 e 57, ambos da Lei nº 8.078/1990.

Cumpre assinalar que a Lei nº 8.078/1990 é o diploma instituidor do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mais conhecido como CDC. Portanto, apropriada a remissão, tendo em vista que a Lei nº 6.804/2014 regula uma relação de consumo, dando especial proteção ao consumidor com deficiência.

De notar-se que a proteção especial ao consumidor com deficiência, expressa através de ato do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, revela-se como medida de razoabilidade adequada, já que motivada por inúmeras condutas de natureza restritiva do fornecedor em relação às pessoas com deficiência residentes no ente federativo mencionado.

Finalmente, o art. 4º da Lei nº 6.804, de 18 de junho de 2014, traz a cláusula de vigência da norma, que indica quando ela será dotada de obrigatoriedade, coincidindo, no caso, com a data da sua publicação, operada no dia 23 de junho de 2014.

Impõe-se ressaltar, ainda, que, tratando-se de uma lei estadual, a norma legal em comento só tem vigência e aplicabilidade no território do Estado do Rio de Janeiro. 
Isso quer dizer que todos os residentes no nosso estado que acessem o serviço de compra on line de ingressos, desde que sejam pessoas com deficiência, estarão protegidos pelo o manto da Lei nº 6.804/2014 para pleitear o direito nela consubstanciado.

Registre-se, no entanto, que o evento deve realizar-se, igualmente, no território do Estado do Rio de Janeiro. É o que se depreende do art. 2º, que fixa o momento de comprovação da condição de deficiente, ou seja, no local de realização do evento, não sendo possível aplicar a lei aprovada por um estado a outro dentro da nossa federação.

Vejam, agora, na íntegra, o texto da lei aludida:


LEI Nº 6804 DE 18 DE JUNHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE EFETUAR A COMPRA ON LINE DE INGRESSOS NA INTERNET.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os sítios eletrônicos que realizam a comercialização de ingressos na internet para shows, espetáculos, peças teatrais, cinemas e outras atividades recreativas e culturais não poderão impor qualquer forma de limitação na venda on line de ingressos às pessoas com deficiência.

Art. 2º A comprovação da efetiva existência de deficiência para qualquer fim somente poderá ser exigida no momento do acesso aos locais das atividades mencionadas no caput do artigo 1º.

Art. 3º O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, observado o disposto no artigo 57 do mesmo diploma legal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2014.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Márcio de Oliveira Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* "Insistir" na Regência

"Insistir" na Regência

O verbo "insistir", às vezes, aparece sem a preposição com que, em geral, se liga ao seu complemento
(Josué Machado)


Nem sempre é fácil saber com que preposições um verbo se dá bem. Se é que o verbo precisa de preposição para funcionar. Como nem sempre o Aurélio, o Houaiss, o Caldas, Aulete Digital e outros dicionários genéricos resolvem o problema, é preciso ter um que dê exemplos do uso das palavras problemáticas, além de dar seus significados.
Melhor é ter um dicionário de regência verbal, como o de Celso Pedro Luft (Ática), ou de Francisco Fernandes (Globo).
Um exemplo da utilidade deles pode ser dado pela análise do título de um jornal:

"Irritado, Serra insiste que não será candidato."

Será que faltou espaço para a preposição "em" que combina com o verbo insistir? O redator poderia dizer que a preposição está subentendida (elipse). Só que, no texto em que o título se baseia, o repórter também engoliu a preposição:

"José Serra insistiu ontem que não será candidato a prefeito."

Distração, claro.

Combinação
Quem insiste, insiste "em", "sobre", "por", "para". Também se pode insistir "com" alguém "sobre" ou "para" algo. Em geral combina muito bem com a preposição EM, a, mais frequente.

"Lula insiste em se manter em evidência."

"O ministro acusado insiste em se manter no governo."

"O deputado insiste no pedido de uma verbinha extra (emenda) para ajudar a empresa falida."  (no = em + o.)

"Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior a 2008."

"Aquele senador insistiu sobre a necessidade de ocultar os arquivos militares."

"Kassab insistiu pela criação de seu partido sempre-a-favor." (Pela: Por + a.)

"Insisto para que todos votemos pelo voto aberto."

Em todos esses exemplos, as preposições utilizadas podem ser trocadas por "em".

Esse verbo também pode funcionar sem complemento. Nesse caso, é intransitivo, um verbo  autossuficiente:

"Você ainda pode ganhar a eleição. Insista."

(Revista "Língua Portuguesa" - dezembro/2011).



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Aposentadoria especial para "pessoas com deficiência"

Iniciaram-se as avaliações pelo INSS para a aposentadoria especial por "deficiência". Segundo boletim do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência - IBDD, os peritos estão encontrando dificuldade para saber o que é uma "deficiência" grave, moderada ou leve.

Até o final da segunda grande guerra mundial, a categoria "pessoa com deficiência" não existia. Uma pessoa que não tivesse visão era cega; quem não ouvisse, era surdo; se não pudesse andar por imobilidade nas pernas, a pessoa era paraplégica, etc. Para mim, esta é a conceituação
adequada à realidade de cada um de nós, os atualmente chamados "deficientes".

Para que haja "pessoas "deficientes"", é necessário que exista um padrão normal de capacidade para o ser humano. E, infelizmente, ele existe na ideologia vigente nas sociedades que conhecemos. A discriminação é real e concreta, por maior que seja o esforço dos "especialistas" no trato de nossos problemas para dissimulá-la.

Sempre recusei participar de debates sobre os interesses de nossos companheiros surdos ou "deficientes físicos". Não enfrentando as mesmas dificuldades, meus sentimentos para com eles são de solidariedade. Penso que devemos, sim, todos permanecer aliados para buscar a compatibilização entre o que reivindicamos e trocar apoio. Mas as entidades de cegos devem ser constituídas por nós cegos, as de surdos pelos companheiros surdos e as de "deficientes físicos" pelos companheiros "deficientes físicos", como naquela época, e todas devem atuar com independência.

Sendo eu cego, o tema central de minha discussão é a cegueira, enquanto o deles deve ser a surdez ou sua "deficiência" física.

O francês Edgar Guilbeau, escritor cego que viveu no século XIX, observou que todos os passos da evolução social têm, ainda que lentamente, sido acompanhados por nós.

Em meados do século XX, Thomas Carroll, padre estadunidense que se dedicava a pessoas que "adquiriram cegueira em idade adulta - vidente -, escreveu que a cegueira é uma "deficiência" grave e múltipla que causa ao indivíduo vinte perdas comparáveis a vinte mortes. E relacionou-as,
uma a uma.

É verdade que, se alguém tiver de morrer vinte vezes, também terá nascido vinte vezes. Nunca conheci ninguém que tenha nascido nem morrido mais de uma vez.

Ironia à parte, seria injusto com o teórico da cegueira mais reconhecido pelos "especialistas" dizer que sua tese apresenta-nos como inúteis para nós próprios e para a sociedade. Ele acreditava que a reabilitação, eminentemente terapêutica, recupera nossa autoestima e treina nossos sentidos remanescentes, permitindo-nos viver "normalmente", dentro de nossos limites.

Um amigo a quem confiro grande reconhecimento e que "adquiriu" cegueira aos doze anos disse-me que concorda com a analogia de Carroll. Foi como se ele tivesse deixado de existir e surgido outro em seu lugar. A cegueira redirecionou sua vida. Mas isso não o impediu de realizar-se
como cidadão nem como profissional.

Por seu turno, Kenneth Jernigan, compatriota de Carroll, um dos mais importantes líderes cegos da história de seu país, que contestava a participação de psiquiatras nas equipes de reabilitação de cegos, afirma que a "deficiência" depende do que se deseja de cada indivíduo. Se, por exemplo, convidarmos um cego de grande valor intelectual e um vidente de inteligência mediana para jogar futebol, sem dúvida, o cego é deficiente. Mas, se convidarmos um vidente de inteligência mediana e um cego de grande valor intelectual para exercer atividades como o magistério, o deficiente será o vidente. Para Jernigan, a cegueira é apenas uma característica física.

O pensamento de Jernigan foi fundamental para meu entendimento de que nossa questão não é o que podemos fazer, mas como o podemos. É indiscutível que algumas pessoas ao adquirirem a cegueira necessitam de atendimento terapêutico. Isto, porém, não significa que a reabilitação
de cegos seja eminentemente terapêutica.

Jacques Lusseyran, cego Francês, considera a cegueira um estado de percepção, mas apoia-se em uma "luz interior", que acredita ter descoberto aos 8 anos, quando sentiu-se privado da visão. Foi "guiado" por esta convicção que ele nunca deixou a escola em que já se encontrava matriculado ao tornar-se cego, aprendeu a utilizar o sistema Braille em seis semanas, organizou um grupo de jovens para participar da Resistência Francesa na 2ª grande guerra, escapou com vida de um campo de concentração, lecionou filosofia na Sorbone e em universidades dos estados Unidos e publicou diversos livros. Para ele, todos nós cegos temos conhecimento desta "luz". É o tratamento que recebemos da sociedade, no dia-a-dia, que nos força a reprimi-la.

Lusseiran reconhece a importância do que, há muito, venho definindo, talvez impropriamente, como "nossa imagem social" para a discriminação que sofremos da sociedade. Mesmo assim, neste mundo governado pelo poder do olhar, acredita que a luz, ainda que interior, é indispensável para
que uma pessoa consiga realizar-se plenamente.

Observe-se que os quatro autores que citei acima discutiam a cegueira e não a "deficiência visual". Dentre eles, três eram cegos.

A elevada quantidade de pessoas mutiladas pela segunda grande guerra mundial levou os estados a preocupar-se com a perda de força de trabalho que isso acarretaria ao sistema econômico.

Em 1955, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Recomendação sobre adaptação e readaptação Profissional de pessoas inválidas.

Mas pessoas inválidas não podem trabalhar. Era, portanto, necessário substituir a expressão por outra menos depreciativa. Surgiu a categoria de "pessoas deficientes", mais tarde "pessoas portadoras de deficiência, e, finalmente, "pessoas com deficiência".

Todos nós fomos enquadrados nesta categoria, independentemente de nossa vontade.

Os estados deveriam assumir a tutela de nossos interesses. Nossos problemas já não eram nossos. Nossa educação e inserção no mundo do trabalho cabiam a profissionais "especializados". Perdíamos, assim, nossa condição de sujeitos de história e passávamos a submeter-nos ao "saber" de "especialistas" remunerados.

Foi esta categorização que justificou o movimento de "pessoas com deficiência".

No nosso caso, fundaram-se a Federação Internacional de Cegos, criada pelas entidades de cegos, de caráter reivindicatório, e o Conselho Mundial para o Bem-Estar dos Cegos, constituído das entidades que nos prestavam serviços (entidades de e para cegos). A fusão dessas organizações, estimulada pela ilusão de que todas tinham os mesmos ideais, gerou a atual União Mundial de Cegos.. Institucionalizava-se a aliança entre os profissionais e nossas lideranças

A partir de 1981, ano dedicado pelas Nações Unidas às "pessoas deficientes":

- fundaram-se inúmeras organizações não governamentais (ONGs) voltadas para a atenção aos problemas dessas pessoas;

- criaram-se estruturas no âmbito municipal, estadual, federal e internacional, com a participação destas organizações e das entidades das "pessoas com deficiência", dedicadas à adoção pelo Poder Público de medidas que as favorecessem;

- Criaram-se órgãos públicos para dar-lhes assistência;

- desenvolveram-se recursos tecnológicos, em muitos casos de grande importância para essas pessoas, mas sempre conferindo-lhes o caráter assistivo;

- promulgou-se uma copiosa legislação, incluindo-se uma convenção internacional integrada à Constituição Brasileira, para assegurar seus "direitos", segundo a "sábia" interpretação dos "especialistas" e de suas "lideranças" auto constituídas.

Mas só se legisla em favor de um único segmento da categoria em suas questões exclusivas, como o Sistema Braille, para nós, ou a língua de sinais, para os companheiros surdos.

A aposentadoria especial é uma antiga reivindicação dos companheiros paraplégicos, que, por sua necessidade de permanecer sentados por longo tempo, sofrem problemas renais e intestinais. Neste aspecto, não me compete discuti-la. Entretanto, no que nos diz respeito, ela é um malefício.

Desde as associações de trabalho protegido, à participação de cegos em linhas de produção de indústrias, ao exercício por muitos de nós de várias atividades profissionais, nunca soube de um companheiro que se tenha aposentado por problemas de saúde causado por sua cegueira.

Quanto à maior ou menor "gravidade" de uma "deficiência", advém da velha analogia do senso comum entre "deficiência" e doença, nunca superada pelos "especialistas"..

Segundo Carroll - cuja respeitabilidade eu mesmo não posso negar e os "especialistas" ainda consideram o seu maior teórico -, além de "grave", a cegueira é uma "deficiência" múltipla, cuja "aquisição" acarreta-nos perdas comparáveis a vinte mortes. Acostumados a não reconhecer nossa
capacidade de conquistar, aceitamo-lo sem discutir.

Assim, neste mundo capitalista, onde o ganho material é o valor mais importante para as pessoas, não serão poucos os companheiros cegos que, sem preocupar-se com seu significado para nossa "imagem social", erguerão as mãos aos céus e implorarão a Deus que "ilumine" os peritos para que depositem em nossas canecas mais este óbolo.

hercen@terra.com.br



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

Responsabilidade: Departamento de Tecnologia (tecnologia@exaluibc.org.br)

* Lista de Discussão dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant

. Um canal de comunicação, onde os deficientes visuais discutem sua realidade, buscando, de forma
organizada e articulada, questionar e orientar o poder público e a sociedade, nos temas afins do segmento.
. atualmente, com mais de duzentos assinantes, Brasil e Europa .
. Para fazer parte deste importante canal, contatar o colegiado da moderação (Salete Semitela, Valdenito de Souza e Jera Benevides) no e-mail: tecnologia@exaluibc.org.br, ou via portal: www.exaluibc.org.br.

// Canais de acesso:
- site: www.exaluibc.org.br/lista.htm
- E-mail: tecnologia@exaluibc.org.br

* Lista de discussão dos Ex-alunos do IBC, uma "TRIBUNA VIRTUAL" lutando em prol do segmento dos deficientes visuais!



#9 EURECA

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

* Goiás inaugura telecentro para deficientes visuais

--Nota do Colunista:
Bela iniciativa. Cabe agora a comunidade acompanhar de perto o projeto, interagindo com as partes envolvidas(biblioteca e governo federal), visando o exito do empreendimento.
--Fim da Nota.

Goiás inaugura telecentro para deficientes visuais

Goiânia - A Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás (Adveg), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), por meio da Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, Ministério das Comunicações e Banco do Brasil inauguraram na manhã desta quinta-feira (18/4), o Telecentro acessível para deficientes visuais, o primeiro em Goiás neste segmento.
O Telecentro vai implantar um sistema de inclusão digital que permite que todo deficiente visual, que frequenta a Biblioteca Braille, tenha acesso à informação.
A ação integra o Plano Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Goiás Inclusivo, que adota como princípios o respeito pela dignidade da pessoa com deficiência, sua independência e autonomia, inclusão na sociedade goiana, igualdade de oportunidade e acessibilidade.
Segundo o presidente da Adveg, Alisson Barboza Azevedo, a escolha da Biblioteca Braille para receber o Telecentro se deu em função de sua localização centralizada (Praça Cívica), que facilita o acesso dos frequentadores, garantindo visibilidade para a biblioteca.
"O Telecentro é um ganho que favorece o ambiente da Braille, trazendo um novo conceito de biblioteca, que além de livros, também disponibiliza informatização aos frequentadores, de forma ampla, autônoma e diversificada, desde a pesquisa escolar, passando pela música, arte e cultura em geral", afirma.
O sistema do Telecentro irá ampliar os conhecimentos e informação, proporcionando o acesso à informatização com todo suporte técnico. Para tanto, um convênio foi celebrado entre a Adveg e Secult, no qual a secretaria fica responsável pela estrutura do espaço e a manutenção do equipamento. O atendimento será coordenado pela diretoria da Braille, com suporte de voluntários cedidos pela Adveg.
A coordenadora da Braille, Maria Eunice Soares Barbosa, considera o Telecentro um instrumento fundamental por oferecer informatização aberta aos usuários da biblioteca. "A partir de agora, o portador de necessidades visuais poderá contar com um recurso a mais para suas pesquisas, estudos e lazer", conclui.
A Biblioteca Braille funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica.  A unidade possui computadores com sintetizadores de voz destinados ao uso de pessoas com deficiência visual. Os frequentadores utilizam ferramentas específicas e adequadas às suas necessidades, como programas Dosvox, Winvox e Jaws, que lhes permitem fazer trabalhos escolares de forma independente.
Os usuários podem ainda ter acesso à internet, realizar pesquisas, ler jornais e revistas e comunicar-se usando os computadores, além de um suporte no ensino a digitação disponibilizado pela Braille.

// Fonte:Em cima da Hora /  18-04-2013



# 10. DV-INFO

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

* Aprenda a desinstalar os apps pré-instalados no Windows 8

Prezados,

Dica rápida mas pertinente, em especial com a presente popularização do Windows 8 e ao mesmo tempo o fato que os aplicativos tradicionais ainda são bastante melhores que os concorrentes modernos, em todas as áreas.

Saudações e bom proveito.

***

Aprenda a desinstalar os apps pré-instalados no Windows 8
Ian Paul, Greenbot, PC World Brasil

Utilitário gratuito facilita a tarefa de livrar-se dos apps “modernos” que você nunca usa.

Remover programas desnecessários, o “bloatware” dum novo PC, é uma espécie de “rito de passagem” para muitos usuários do Windows sempre que conseguem uma nova máquina. 
E durante anos, os usuários recorreram a utilitários de terceiros, como o popular PC Decrapifier, para automatizar a remoção do software indesejado.

Mas remover os aplicativos ou apps “modernos” que são pré-instalados com o Windows 8 não é tão fácil e a Microsoft exagerou na dose deles (são cerca de 20 no Windows 8.1 Update). No geral a única opção era ir à Tela Iniciar, pressionar o botão direito do mouse em cada um dos apps desnecessários e selecionar a opção Remover. Não é difícil, mas é um trabalho manual que poderia ser evitado.

Mas há um novo utilitário para mudar tudo isso. Chamado Windows 8 App Remover, este  programa para o desktop automatiza o processo de desinstalação, permitindo remover vários apps de uma só vez em apenas alguns passos.

Embora os apps modernos pré-instalados sejam menos ofensivos que o bloatware típico de desktop, ainda há bons motivos para se livrar dos programas que você não usa. 
Além da economia de espaço no disco rígido, remover apps significa menos atualizações na Windows Store e torna muito mais fácil organizar a Tela Iniciar ou “desentulhar” a tela Todos os Aplicativos.

Usando o Windows 8 App Remover:
Baixe e instale o Windows 8 App Remover do sítio oficial: http://sourceforge.net/projects/windows8appremover/files/latest/download -. Rode o programa e no menu no 
canto superior esquerdo da janela selecione sua versão do Windows 8. Há três opções: Windows 8, 8.1 ou 8.1.1. Escolha esta última opção se você já instalou as recentes atualizações do sistema.

Pressione o botão List Apps e você verá uma lista com todos os apps do Windows 8 instalados no PC e pequenas caixas ao lado do nome de cada app. Marque as caixas dos apps que não quer mais e pressione o botão Remove Apps.

Você verá um aviso dizendo que a operação não pode ser desfeita. Se tiver certeza que quer remover os apps, pressione Yes. Depois de alguns segundos os apps que você selecionou ficarão marcados como indisponíveis na lista, o que significa que eles não estão mais em sua máquina.

Você poderia remover todos os apps que acompanham o sistema marcando Select All e logo em seguida pressionando o botão Remove Apps, mas embora isso seja tentador, recomendamos cautela. Remover o item Communication, por exemplo, significa remover os apps Calendário, E-Mail e Pessoas, que são parte de um pacote único. Como são apps úteis, e que exigem um pouco de configuração, talvez você não queira se livrar deles.

Tenha em mente também que o Menu Iniciar vai retornar ao Windows 8.1, talvez já em Agosto. E quando ele voltar terá a capacidade de mostrar rapidamente informações de apps modernos como a previsão do tempo ou os compromissos da agenda. Portanto, pode valer a pena manter alguns dos apps modernos mesmo que você não os use hoje.

Felizmente, se você se arrepender e quiser algum dos apps removidos de volta, pode baixá-lo gratuitamente na Loja do Windows.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* A Bicicloteca

Amigos, vejam como mudar os nossos hábitos é questão de solidariedade e não de dinheiro, formação universitária... É preciso se colocar na pele do outro ou, até mesmo, já ter vivido algumas situações difíceis ao longo da vida para que esse majestoso sentimento seja aflorado.

Trago o exemplo de Robson Mendonça, morador de rua em SP, que sempre gostou de ler. Contudo, após a desventura de ter perdido a mulher e dois filhos num acidente, decidiu morar na rua. Todavia, por não possuir endereço não podia pegar/emprestar livros nas tradicionais bibliotecas. Então, pensou que quando decidisse por uma nova vida, encontraria jeito de propiciar aos que se interessassem meio de leitura sem burocracia alguma.

Desde 2011 que Robson anda com sua BICICLOTECA - uma bicicleta equipada com um baú atrás com dezenas de livros -  pelas ruas de São Paulo, fugindo a todas as regras/correntes que imobilizavam os cérebros ressequidos. No acervo de sua bicicloteca estão Capote, Lima Barreto e outros grandes escritores disponíveis aos que tiverem fome de cultura. Lindo, hein?!

Num caderno convencional Robson registra os nomes de quem retirou livros, bem como de seus autores e a ordem é que sejam devolvidos ou repassados para outros leitores. A ideia foi materializada com a ajuda de humanos que a abraçaram; doações, muitas doações...

Eis, na prática, um exercício de ACESSIBILIDADE ATITUDINAL que serve de divisor de águas para os semelhantes que não realizam qualquer atividade planejada, praticada regularmente, com o fim de desenvolver ou melhorar o desempenho mental. Trocando em miúdo, para aqueles que não malham os neurônios... a alma!

A cultura da superficialidade transformou-nos em verdadeiros androides. Estamos automatizados... as escolas não ensinam a pensar... somos Publicações seriadas... tecnumanos!

A grande dificuldade é que solidariedade, por ser um sentimento, não está disponível em nenhum curso universitário/escola. É bem intrínseco que habita os porões dos nossos corações. O exemplo clássico é aquele em que o comandante ordena à tropa: - Soldados, marchem! E a ordem é prontamente obedecida. No contraponto, o mesmo comandante não pode ordenar: - Soldados, AMEM!

A solidariedade tem que ser suada/transpirada para que contagie o próximo; tem que ser sentida ainda que a distância; bem sem preço, nem etiqueta de grife. O morador de rua Robson Mendonça, com maestria, conseguiu transbordar sentimento e recebeu solidariedade. Inspirador, né?

No viver diário as pessoas com deficiência encontram sobre rampas hidrantes, caixas sobrepostas, motocicletas... os cegos, no percurso de um piso tátil, se deparam com escadas que levam a lugar algum, bancas de jornal, orelhões, buracos/crateras... dos banheiros para deficientes habitualmente saem lépidas e faceiras pessoas sem deficiência... estacionam nas vagas para deficientes madames e autoridades sem deficiência para ficarem com maior conforto por ocasião do embarque de suas sacolas repletas de futilidades adquiridas nos shoppings da vida, na esperança de terem comprado a felicidade... sem falar dos corrimãos que começam lá pelo 3º degrau de uma escadaria!

Os amigos perceberam como a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL é a grande chave para transformar os maus hábitos arraigados nas mentes desde sempre?! Xô preconceito; xô discriminação!

Mudem seus maus hábitos! Quero meu cérebro verde!

Atitude, atitude, atitude! (http://www.youtube.com/watch?v=l4XgCjuTFFY)

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES



# 12.PERSONA

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

* Professora Ana Cristina Teixeira Prado

1. Onde nasceu e onde reside atualmente?
Ana: Nasci em Belo Horizonte/MG e resido na cidade do Rio de Janeiro.

2. Há quanto tempo mora no Rio de Janeiro e o que motivou sua mudança para aqui?
Ana: Moro aqui desde dezembro de 2002, quando me casei.

3. Como se deu sua adaptação ao morar longe da família?
Ana: Sempre tive uma relação íntima e de afinidade com o Rio. Passávamos, eu e a minha família, frequentemente, as férias escolares por aqui.
Sempre gostei muito do clima da cidade, do astral, da prestatividade e da simpatia do carioca. No meu íntimo, sempre soube que, um dia, moraria aqui.
Penso que posso chamar esta certeza de intuição. Assim sendo, não encontrei grandes dificuldades em adaptar-me à mudança.
Quanto à distância da família, foi minimizada com telefonemas, visitas frequentes. Minha família sempre foi muito presente, sempre me apoiou nas minhas decisões.

4. Onde realizou seus estudos e qual sua formação profissional??
Ana: Quando me transferi para o Rio, já havia concluído a graduação e um curso de especialização. Aqui, fiz mais 3 cursos de especialização e dei início ao mestrado, o qual não concluí.
Tive baixa visão até os 14 anos de idade, o que nunca motivou meus pais a me matricularem numa escola especializada.
Sou graduada em Letras (Português/Inglês e suas literaturas) e tenho 4 cursos de especialização na área da educação.

5. Fale um pouco sobre como foi estudar em escola regular tendo baixa visão.
Ana: Sofri muito bullying, quando cursava o 2º segmento do ensino fundamental.
Sofria calada, pois sempre fui muito tímida e retraída, o que me impedia de denunciar meus  "agressores". Meus colegas diziam: "Você não lê, cheira o papel. Parece um tamanduá.", "Tenho peninha dela, professora. Ela não consegue ler o que está no quadro." E os professores, muitas vezes, reforçavam esta fala dos alunos.     O corpo docente da escola nunca se preocupou com as minhas necessidades. Porém, sempre tive o apoio e a assistência incondicional da minha família, o que me fortalecia e me encorajava. Mas, mesmo com tantas adversidades, valeu a pena estudar na escola comum! Como já dito, tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens.

6. Nos conte um pouco sobre como é o estado de Minas Gerais para os deficientes visuais, ou seja: existe facilidade para locomoção nas ruas e nos meios de transportes? Como é o campo de trabalho e a educação?
Ana: Ao meu ver, estas questões não se diferenciam muito do que vivenciamos no Rio e em outras grandes cidades.
O centro de Belo Horizonte, há pouco tempo, foi revitalizado, ganhando pisos táteis, calçadas rebaixadas...
O metrô, infelizmente, é pouco eficiente, pois abrange poucas localidades, o que, tendo em vista o que experienciamos no Rio, ajuda e muito a todos, inclusive às pessoas com deficiência visual.
Com o advento da inclusão escolar das pessoas com deficiência, houve um esvaziamento da escola especializada da cidade.  Este movimento, como sabemos, está em processo de construção, o que causa resistências, medos, prejudicando, infelizmente, quem deveria ser apenas beneficiado:
os alunos. Mas, estamos num período de transição, de adaptação, de construção de uma nova realidade. Sei que é sofrido, mas acredito que dias melhores virão. Você, leitor, deve estar me achando insensível, mas, penso que para que haja uma mudança de paradigma, deve-se viver o caos, o que já foi instalado. Estamos no período da reconstrução, de formação, do plantio de novas sementes.
Penso que somente o investimento na sensibilização/conscientização da sociedade diante da diversidade humana, permitirá uma inclusão ampla e irrestrita de todos!

7. Em que você trabalha e nos diga se encontra dificuldades para realizar seu trabalho?
Ana: Trabalho na Rede municipal de educação de Niterói, onde tenho 2 matrículas e atuo, desde 2010, na Assessoria de Educação Especial/FME, respondendo pelos programas de educação dos alunos com baixa visão, cegos e surdocegos.
Trabalhei, durante 12 anos, no Instituto São Rafael, escola especializada no atendimento de alunos com deficiência visual, em Belo horizonte, onde transitei por vários segmentos da escola: desde a intervenção precoce, classe de alfabetização, prof.ª regente de língua portuguesa/inglesa, EJA até o
atendimento de alunos surdocegos.

Sim! Ainda encontro dificuldades na realização do meu trabalho: inacessibilidade digital, física, mas, o que mais incomoda, é a reação dos outros, profissionais da educação, quando se deparam com uma profissional cega.

8. Você dá aulas  para crianças cegas ou com visão normal? nos conte um pouco sobre essa experiência.
Ana: Sinto muitas saudades do tempo em que tinha a minha sala de aula.
Como já disse, anteriormente, trabalhei em escola especializada em Belo Horizonte, onde atuei como prof.ª alfabetizadora. Posso dizer, seguramente, que foi um dos momentos mais felizes da minha vida profissional. Ensinar a uma criança a dar sentido às letras, a significar um livro, explorá-lo, decifrá-lo.
Hoje, coordeno e supervisiono este trabalho na Rede de ensino de Niterói, o que também é prazeroso, pois, além de estar contribuindo com a formação da criança, estou formando mais profissionais, para atuarem qualitativamente junto aos alunos com deficiência visual.

9. Gostaríamos de  saber  o que você  pensa sobre a  inclusão de alunos cegos em escolas regulares e  sobre o fechamento das escolas especializadas.
Ana: Não se pretende fechar as escolas especializadas e sim ressignificá-las.

11. A  deficiência visual lhe impediu ou atrapalhou  na realização de algum objetivo?
Ana: Tudo que desejei e desejo conquistar, foi e é planejado, tendo em vista a minha cegueira. Sempre fui muito realista, o que não sei se é bom ou ruim, pois, às vezes, me impede de sonhar.

12. Deixe uma mensagem para os leitores do contraponto.
Ana: Compartilho uma mensagem que me tocou muito: 
Por que os cães vivem menos que as pessoas? Aque está a resposta (por uma criança de 6 anos):

Sendo um veterinário, fui chamado para examinar um cão irlandês de 13 anos de idade chamado Belker. A família do cão, Ron, sua esposa Lisa e seu pequeno Shane, eram muito ligados a Belker e esperavam por um milagre. Examinei Belker e descobri que ele estava morrendo de câncer. Eu
disse à família que não poderia fazer nada por Belker, e me ofereci para realizar o procedimento de eutanásia em sua casa. No dia seguinte, eu senti a sensação familiar na minha garganta, quando Belker foi cercado pela família. Shane parecia tão calmo, acariciando o cão pela última vez, e eu me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em poucos minutos, Belker caiu  pacificamente dormindo para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar a transição de Belker sem dificuldade.
Sentamo-nos por um momento, nos perguntando por que do infeliz fato de que a vida dos cães é mais curta do que a dos seres humanos. Shane, que tinha estado escutando atentamente, disse:'' Eu sei por quê.''O que ele disse depois me espantou: Eu nunca tinha escutado uma explicação mais reconfortante que esta. Este momento mudou minha maneira de ver a vida. Ele disse:'' a gente vêm ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar aos outros o tempo todo e ser boa pessoa, né?'''' Bem, como os cães já nascem sabendo como fazer tudo isso, eles não tem que ficar por tanto tempo como nós.



# 13.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* Oftalmologistas brasileiros aperfeiçoam exames de córnea e apresentam a solução

Trabalho desenvolvido por médico do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) com as universidades federais de Brasília e do Paraná será apresentado  em dois congressos internacionais.

Pesquisa com aplicação de tecnologia brasileira será base para aperfeiçoar exames oftalmológicos.

Brasília, 28/04/2011 - Em breve, pacientes submetidos a cirurgias na córnea vão contar com exames de microscopia especular ainda mais precisos. Esta condição garantirá maior segurança nos procedimentos e melhores resultados no pós-operatório. A previsão é consequência da pesquisa realizada pelo Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).
O resultado do trabalho científico será apresentado no ARVO Meeting 2011 (Association Re
search in Vision and Ophtalmology) e no PARD 2011 (Pan-American Research Day), a partir do dia 30 de abril (sábado), em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). Os dois eventos são considerados entre os mais importantes da oftalmologia.
A pesquisa teve como tema a precisão na identificação de informações morfológicas (forma) e de contagem das células endoteliais corneanas, que ficam na parte interna da córnea por meio de um software brasileiro. Esse levantamento é fundamental para o resultado qualitativo de exames na rotina clínica dos oftalmologistas.
Para que - De acordo com o oftalmologista do HOB, Mário Jampaulo, um dos autores da pesquisa, "o exame de microscopia especular corneano é fundamental no processo pré-operatório. É um procedimento indolor, que fotografa as células da camada mais interna da córnea, conhecida como endotélio, permitindo a análise quantitativa e qualitativa das células corneanas. O exame é utilizado na fase pré-operatória de cirurgias intraoculares como catarata, glaucoma e também nos transplantes de córnea".
Esse método permite uma avaliação de como a córnea deverá se comportar durante a cirurgia, esclarece o oftalmologista. É importante saber se os pacientes que serão submetidos a procedimentos corneanos têm bom volume de células endoteliais para que o médico faça o planejamento da cirurgia e defina a melhor técnica cirúrgica a ser aplicada, de forma que essas células sejam menos agredidas, uma vez que não se regeneram, comenta.
Pesquisa - Sob o título "Morfologia das células endoteliais corneanas em olhos submetidos a cirurgia de catarata com incisão 'Clear Cornea'", a pesquisa foi desenvolvida em 2010 a partir da análise dos olhos de 43 pacientes que se submeteram à cirurgia de catarata.
O estudo conta com a co-autoria do professor-doutor da Universidade Federal do Paraná, o também oftalmologista Fernando C. Abib. Para a realização da pesquisa, foi desenvolvido e utilizado um software nacional, essa é a tecnologia que permite a avaliação mais criteriosa e real da morfologia e do volume das células endoteliais corneanas.
"Com os resultados dessa pesquisa, vamos estimular o melhor aproveitamento de exames corneanos e proporcionar aos nossos pacientes maior precisão nos procedimentos cirúrgicos com menos agressão ao olho", esclarece o oftalmologista do HOB.
Encontros - Mario Jampaulo vai apresentar, entre os dias 30 de abril e 5 de maio, os resultados da pesquisa em dois dos maiores encontros internacionais da área oftalmológica: o ARVO Meeting 2011 e o PARD 2011, ambos em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).
A primeira apresentação será no dia 30 de abril, no Pan-American Research Day (PARD), encontro exclusivo para cientistas e pesquisadores da América Latina. Na semana seguinte, no dia 5 de maio, no encontro da Association Research in Vision and Ophtalmology (ARVO), Mario Jampaulo apresentará os resultados para uma platéia de médicos pesquisadores vindos dos cinco continentes.
Os resultados da pesquisa constarão de publicações indexadas e se tornarão verdade científica, ou seja, passam a ser usados como referência em pesquisas e no desenvolvimento de novas tecnologias em todo o mundo.

Mais informações:
ATF Comunicação Empresarial
Contatos: Teresa Cristina Machado e José Jance Granjeiro
Tel.: (61) 3225 1452

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



#14. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Marcos Valério Gomes Rangel
Formação: Advogado
Estado civil: Separado
Profissão: Operador de Câmara Escura
Período em que esteve no I B C.: 1973/1986
Breve comentário sobre este período: Foi um período muito bom, principalmente no que se refere ao IBC. Havia naquela juventude um poder de criatividade muito grande, principalmente na arte. Havia, também, as mazelas que, de certo, há, houve e haverá em qualquer tempo. Tenho saudades!

Residência Atual: Rua Tarira, 148, Vicente de Carvalho  Rio de Janeiro - RJ

Objetivos Neste Reencontro: Reencontrar amigos. O tempo fez com que nos perdêssemos.
Contatos: (fones e/ou e-mails)
tels. (0xx21) 24-81-68-50  
e-mail: marcosvgrangel@gmail.com

* Informações sobre companheiros, encaminhe para a redação do Contraponto (contraponto@exaluibc.org.br).



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* UM mestre, um retrato do tempo:

Hoje, seria simples repudiarmos velhas práticas do exercício do autoritarismo do professor.

Exigir que o livro fosse fechado, cobrar a resposta na "ponta da língua", impedir a entrada do aluno quando estivesse atrasado eram algumas das normas a serem impostas pelos professores.

Ninguém ousava questionar, porque este não era um valor esperado.

O bom aluno era aquele que melhor se submetesse às normas vigentes.

Cada professor as reproduzia e as aplicava sem avaliar suas consequências sobre a formação humana.

No tempo chamado de "tradicional", a verdade estava com o adulto: o pai, a mãe, o professor, a professora.

As crianças eram pequenas. Não precisavam ser ouvidas. Haviam que crescer primeiro para, então, ser levadas a sério.

Boa criança era aquela que assimilasse o que lhe fosse transmitido.

As habilidades mais esperadas eram as de memorização, imitação, rapidez e eficiência na repetição dos modelos e métodos que fossem ensinados.

Os valores propagados como válidos eram os da obediência, disciplina, respeito à hierarquia, à ordem estabelecida.

Cada pessoa ocupava com resignação o lugar que lhe fosse destinado.

Por isso, reprovar de ano era tomado como uma consequência da incapacidade individual, a não assimilação dos valores daquele lugar. Cada lugar, cada "estado" tem seu "espírito". (Seit geist)

Mas há que lembrar a eficácia daquelas práticas.

Se o objetivo era identificar os bons e classificá-los para legitimar as ocupações sociais no futuro, eis que se cumpria esse "papel".

Só não podemos aceitar que as pessoas tomassem para si a culpa o peso, o ressentimento por não aprender.

Isso era uma lamentável antecipação da ideia do "sacrifício de viver", o trabalho como pena a ser paga por ser humano. Éramos aprendizes da escola do "sofrimento".

Os professores deviam ser tristes. Nós deveríamos aprender a ser tristes. Deveríamos ser aprovados na "escola da tristeza". Nessa escola, a boa lição era aprender a sofrer.

Espero que já não cometamos mais este crime educacional.

Mas é preciso identificar a clareza das normas e dos valores vividos nas relações professor e alunos.

O professor mandava e os alunos obedeciam".

Quanta clareza nessa norma.

O professor fala, ensina e cobra o que ensinou. O aluno deve escutar e repetir a lição. Quanta clareza nesse método"

O aluno precisava seguir o que era proposto pelo professor. A ordem e a disciplina eram conhecidas por todos. Quanta clareza nesses valores"

Não. Não os defendo hoje, mas os explico como resultado de um momento histórico. Quando a escola e a família reproduzem os valores da sua época, são coerentes no exercício do seu papel.

Então, faço-lhes as perguntas:

O que podemos ensinar hoje?
Como podemos ensinar?
Como vivermos a percepção do Amor, a felicidade pela consciência do que somos?
Como percebermos o valor de nós mesmos, o valor da diferença e da igualdade entre nós?

Precisamos enxergar nossas memórias para tomarmos  consciência do que já fomos e quais são as marcas que carregamos no presente.

//Paulo Ross - profpauloross@gmail.com


* Poema imperfeito

Não é algo banal escrever um poema.
Como se acha o tema, o que é necessário?
De onde vêm os versos, as mágicas palavras
Que tanto se procura em vão nos dicionários?
                                                            
                                   
Mas de repente um gesto amigo, uma carícia,
Um aceno de adeus, um amor que renasce,
Desatando emoções, liberta os sentimentos
E o poeta então revela sua face.


Sem métrica nem rima, cheio de defeitos,
Assim um verso nasce inesperadamente,
Em busca de uma trova, uma estrofe, um soneto,
Em busca de um poema, ainda que imperfeito.

Rio, 4/7/14
Virginia Vendramini

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



#16. ETIQUETA

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

* Liberdade e Organização

A copa passou... rimos, choramos, vibramos e principalmente aprendemos. Aprendemos a lidar com o inesperado, apesar de algumas pessoas terem se exaltado. Aprendemos a mostrar o que o nosso país tem de bom, a conviver com pessoas que vem e que vão, que nossa vida não se resume em sermos bons nos esportes, mas bons no acolhimento, no sorriso, na doação, na partilha, nas festas. Sabemos que precisamos melhorar em vários detalhes, detalhes importantes que infelizmente deixamos passar por não mexer com nossa alma como acontece com o esporte. Somos um povo de alma, sentimentos e buscamos importância a tudo que faz nosso corpo vibrar. 
Mostramos um povo que ainda erra e erra muito, que faz xixi na rua, que joga lixo no chão, que não limpa os estádios e dessa forma acaba desmerecendo o trabalho do outro. Mas mostramos um país que também é educado, que abre mão do seu caminho para guiar o caminho do outro, que pega nos braços, como criança, quem não conhece e não entende para deixá-lo onde deseja chegar, que divide a bebida e a comida, que abre as portas da casa para um desconhecido, que abraça, que sorri não só com os lábios, mas com olhos também. 
Ainda temos muito que aprender, talvez porque não nos ensinaram ou talvez porque seria monótono demais já que nosso lema é a vibração. Normalmente comentamos sobre a beleza da organização de outros países, só que logo em seguida disparamos outro, mas como é chato tudo organizadinho. É preciso unir os dois, liberdade com organização. 
Liberdade foi a palavra que os turistas mais falaram. Liberdade em ser o que é de deitar na praça, de beber, comemorar, de falar com outro, de..... . É preciso pensar que liberdade demais atrapalha, quer dizer tudo demais atrapalha, a minha liberdade não pode ceifar a liberdade do outro. Esse ponto é fundamental para o convívio de um povo, de uma comunidade. Grande desafio! Quem não vive de desafios? Somos desafiados todos os dias e o maior para os brasileiros é equilibrarmos emoção e razão. O dia que conseguirmos o Brasil será o melhor país para morar.
Vale a pena aprender a ser organizado, talvez com os melhores do mundo nesse assunto, que coincidentemente tornaram os melhores do mundo no futebol, mas sempre com o jeito brasileiro de ser. 

Tânia Araújo 
Consultoria de Imagem e Coach
WWW.taniaaraujo.com.br



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O Cego, a cachaça e a Panela de Pinhão

Como é de costume, por volta das vinte e duas horas, eu fui aqui do lado de casa, no barzinho tomar, uma, duas, três ou mais pinguinhas, né!
Como não tinha movimento, devido as comemorações da semana santa, o dono do bar, resolveu fechar, e antes disto, me serviu um queijinho de tira gosto.
Ao fechar o bar, eu, porém, ainda não satisfeito, pedi a ele que pegasse uma garrafinha, desta, chamada de caçulinha, e encher de mais pinguinha, né!
Voltei para casa, e como aquele queijo estava bom demais, na geladeira daqui de casa, tinha um pedaço de mussarela, peguei, tirei um pedaço, e sentei para poder acabar com aquela pinguinha que estava na garrafa.
Foi aí, que senti um cheiro de pinhão cozido.
Levantei da mesa, e fui verificar, e realmente tinha lá em cima do fogão a gás, uma panela de pressão cheia de pinhão.
Como a água estava fria, liguei o fogo para dar uma esquentada, e poder saborear um pinhão, né!
Voltei para a mesa, e continuei  a degustar um queijo e o restante da pinguinha.
Como, eu já tinha bebido, uma, duas, três, quatro, e nem sei lá quantas mais, fui dormir, e esqueci da panela no fogo.
Gente, isto deveria ser, por volta das 23 horas, mais ou menos.
A minha sorte, não sei como, a tampa da panela, de acordo com a minha mãe, não fechou direito, e com isso não deu pressão, né!
A minha mãe, levantou por volta das 6 horas e o que ela achou em cima do fogão?
Uma panela preta, pinhão torrado e o gás ligado!
A água ferver, deve ter apagado o fogo, creio, eu.
Agora, e se a panela tivesse explodido?
O que seria da casa, forrada e antiga!
Fica, aí, uma pergunta!
Destino, sorte ou presença de Deus com a minha pessoa?
Isto, é mais um relato de um cego, que desta vez não foi feijão, mas sim, pinhão!

OBS.:  Os fatos, por uma questão, meramente didática/pedagógico/cultural, foram tornados públicos... (Colunista titular: Duda Chapeleta)

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

1. As seleções de goalball masculina e feminina brilharam no mundial! 
Realizado em Espoo/Finlândia.., que teve início no dia 30 de junho até 05 de julho.
As meninas, apesar de não chegarem nas finais, foram muito guerreiras!
Perdendo dois jogos que classificariam elas para as finais, mas lutando com louvor todos eles até o fim!

2. Acompanhe abaixo, toda entrevista com os relatos dos atletas e membros da comissão técnica.
Por Tadeu Casqueira.
Fantástico, esplendoroso, incrível e fascinante. Esse foi o Brasil que disputou o Campeonato Mundial de Goalball IBSA 2014, em Espoo, na Finlândia, e vai voltar com o troféu de campeão invicto dentro da bagagem. A vitória veio com um show brasileiro para cima dos donos da casa pelo placar de 9 a 1. Uma conquista inédita que veio com o um gosto mais que especial, dando o troco nos finlandeses, que levaram a melhor nas Paralimpíadas de Londres-2012.
A campanha brasileira para chegar ao título realmente foi digna de aplausos de todas as partes. A cada lance dos campeões os técnicos rivais esboçavam reações de admiração, o que comprova a grande evolução do esporte no país, principalmente pelo trabalho realizado pela comissão
técnica.
- Concretização de um trabalho. Como eu falei são seis meses de trabalho intenso, esses atletas merecem demais. Eles abraçaram a causa de se tornar uma potência mundial e viraram mesmo. Hoje a gente tem uma máquina em quadra. Os times não conseguem fazer gol na a gente, enquanto
nós fazemos de tudo quanto é jeito. Deixamos bem claro para o mundo que estamos alguns passos na frente - comemorou o técnico Alessandro Tosim.
O treinador brasileiro considerou predominante o suporte que teve para poder desenvolver o trabalho. O Goalball brasileiro conta com o patrocínio da Caixa Loterias, o que para Alessandro esta parceria pode render outras conquistas para o Brasil.
- Fazer um agradecimento à CBDV e a Loterias Caixa que nos proporcionou nesse semestre a fazer todo esse trabalho desenvolvido. Se a gente quer um trabalho de qualidade temos que ter esse patrocinador. Depois que conquistamos a medalha de prata em Londres (Paralimpíadas 2012) e a
Caixa Loterias passou a ser a nossa patrocinadora oficial pode ver a evolução, de vice-campeão paralímpico e agora medalha de ouro no Campeonato Mundial. Eles com a gente mais resultados virão - prospera o treinador campeão.
- Em todas as gerações que eu passei a gente veio num crescimento. Desde a Paralimpíada de 2008 (Pequim), a primeira do Goalball masculino, a seleção trocou comissão e muitos atletas, e o grupo foi se fortalecendo de uma maneira espetacular - disse capitão da equipe Alex Celente.
Outro que não poupou palavras para elogiar o desempenho dos melhores do mundo foi o presidente da CBDV Sandro Laina Soares, que também questão de agradecer a todos os parceiros envolvidos neste processo.
- Simplesmente incrível o que estes meninos fizeram na Finlândia.
Emocionaram a todos nós que estamos aqui e a milhares de amantes da modalidade pelo Brasil afora. Quando você anda pela arena e é cumprimentado por todos os países, sem exceção, é que você vê a dimensão do feito deles. E nada disso seria possível sem o esforço de cada um deles e principalmente sem o apoio da Caixa Loterias, do Ministério do Esporte e do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) - vibrou o dirigente.
Além do troféu de campeão o Brasil teve os dois principais artilheiros da competição. Leomon foi o grande goleador com incríveis 50 gols, e logo depois, Romário aparece com 30 ao lado de Jan Bozek da República Tcheca.

3. Confira a campanha vitoriosa do Brasil.
Primeira Fase Brasil 7 x 3 Bélgica
Primeira Fase Brasil 14 x 6 China
Primeira Fase Brasil 12 x 2 Egito
Primeira Fase Brasil 8 x 1 Japão
Primeira Fase Brasil 4 x 4 Turquia
Primeira Fase Brasil 11 x 6 Canadá
Primeira Fase Brasil 11 x 5 Lituânia
Quartas de Final Brasil 11 x 8 Irã
Semifinal Brasil 14 x 4 Lituânia
Final Brasil 9 x 1 Finlândia...

4. Considerações finais:
Então, quero acrescentar o seguinte:
Pensa!, se nós atletas paralímpicos tivéssemos o aparato financeiro e tudo mais, que essa seleção teve para fazer esse ridículo mundial...



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

//Quatro informações úteis não divulgadas:

1. Quem quiser tirar uma cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila.
O cartório eletrônico, já está no ar!
www.cartorio24horas.com.br

Nele você resolve essas (e outras) burocracias, 24 horas por dia, on-line.
Cópias de certidões de óbitos, imóveis, e protestos também podem ser solicitados pela internet.
Para pagar é preciso imprimir um boleto bancário. Depois, o documento chega por Sedex.

Passe para todo mundo, que este é um serviço da maior importância.


2. DIVULGUE. É IMPORTANTE: AUXÍLIO À LISTA
Telefone 102...não!
Agora é: 08002800102

Vejam só como não somos avisados das coisas que realmente são importantes......
NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO.
SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO VERDADEIRAMENTE GRATUITO.

Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo.

3. Importante: Documentos roubados - BO (boletim de occorrência) dá gratuidade - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA???
Acho que grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que nos dá o direito de em caso de roubo ou furto (mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de tais documentos como:
Habilitação (R$ 42,97);
Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$ 34,11)..
Para conseguir a gratuidade, basta levar uma cópia (não precisa ser autenticada) do Boletim de Ocorrência e o original ao Detran p/ Habilitação e Licenciamento e outra cópia à um posto do IFP..

4) MULTA DE TRANSITO : essa você não sabia
 No caso de multa por infração leve ou média, se você não foi multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar multa. É só ir ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em advertência com base no Art. 267 do CTB. Levar Xerox da carteira de motorista e a
notificação da multa.. Em 30 dias você recebe pelo correio a advertência por escrito. Perde os pontos, mas não paga nada.

Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta
providência como mais educativa.

DIVULGUEM PARA O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS POSSÍVEL. VAMOS ACABAR COM A INDÚSTRIA DA MULTA!!!!

Gostaria, se possível, que cada um não guardasse a informação só para si.
 - - - 

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*Em 11/07/2014 00:10, Nanci da Silva escreveu:

 Gostaria de me cadastrar para receber o Jornal Contraponto por e-mail.

Muito obrigada.
Nanci da Silva.


***
Salve Nanci,

Doravante vc fará parte do nosso cadastro.

Atenciosamente
Valdenito de Souza - editor

- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

---

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

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

