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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

O jornal Contraponto no seu editorial, abre espaço para o recém eleito presidente da ONCB, Antonio Muniz, desejando desde já exito na sua gestão.


* ONCB: Primeiros Protagonistas e Renovação de sua Diretoria

Por Antônio Muniz

Em 2008, a 27 de julho, na bela cidade de João Pessoa, era fundada a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que passou a ser mais conhecida por sua sigla, ONCB. Esta entidade surgiu a partir da extinção, na mesma data, da Federação Brasileira de Entidades de e para Cegos - FEBEC e da
União Brasileira de Cegos - UBC, num esforço de se conseguir a unidade do movimento brasileiro de cegos.

O primeiro presidente da ONCB, eleito pelas 63 entidades presentes em João Pessoa, foi Antônio José Ferreira, vinculado à Associação Pernambucana de Cegos - APEC, sendo ele o primeiro cego nordestino a ocupar tal função em uma entidade nacional, tendo por Vice-Presidente, o jovem Moisés Bauer Luís, filiado à Associação de Cegos do Estado do Rio grande do Sul - ACERGS. Chamado para ocupar destacada função no Governo Federal em 2010, Antônio José teve que renunciar à Presidência da ONCB, assumindo o posto, o então Vice-Presidente, Moisés Bauer.

Em 2012, a cidade de Porto Alegre foi o palco da Assembleia Geral, onde se deveria eleger o novo mandatário da entidade nacional. Duas chapas protagonizaram o cenário eleitoral. A situação, com Moisés Bauer pleiteando continuar como Presidente e a oposição, tendo por pleiteante eu próprio, apoiado por diversas lideranças das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. O resultado do pleito indicou que Moisés deveria continuar Presidente pelos próximos 4 anos.

O espaço que disponho neste Editorial não dá para analisar o que se realizou nos últimos 8 anos ou o que deixou de ser feito. Mas, o fato é que em 2015, a partir do mês de setembro, as entidades de cegos do Estado de Pernambuco começaram a se mobilizar para o pleito de 2016, culminando, em fevereiro de 2016, com a indicação do nome do jovem Diego França, dirigente da Associação Caruaruense de Cegos, para candidato à Presidência da ONCB, uma vez que já se sabia que pelo lado da situação existiam nada mais nada menos que 3 postulações para o posto.

No mês de março, iniciou-se um movimento de negociação, liderado por Antônio José Ferreira, então Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por Moisés Bauer e José Antônio Freire, dirigentes da ONCB, por Misael Conrado, vice-Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro,  por Márcio Aguiar, Vice-Presidente da ADVERJ e por mim próprio, Vice-Presidente da APEC. Importa dizer que meu nome não figurava entre os presidenciáveis. Fruto desta negociação, surgiram dois nomes: Marcino Oliveira, do Estado do Mato Grosso e Sérgio
Diego, do Estado de Pernambuco.

Em abril, por ocasião de um evento realizado no Rio de Janeiro, nos dias 12, 13 e 14, deu-se a negociação final, agora com um fato novo que foi a declinação da candidatura a presidência da ONCB, feita pelo Marcino. 
Diante disto, os negociadores, (sem minha participação) entenderam que o nome que mais agregaria no momento, deveria ser o meu e que Diego França, por ainda ser bastante jovem, poderia por agora, ocupar um cargo na nova Diretoria. Após consultas que fiz primeiramente a minha família
e depois às próprias lideranças do meu Estado, decidi aceitar a incumbência e me tornei candidato, liderando a chapa de Coalizão.

Por fim, em 18 de junho, em Brasília, ocorreu a Assembleia Geral que elegeu a nova Diretoria da ONCB e seu Conselho Fiscal, para um mandato de 4 anos, com o objetivo maior de aproximar a entidade nacional de suas bases, ou seja, das 82 entidades afiliadas. 

Para um melhor entendimento do leitor, gostaria de informar que a estrutura da ONCB consta de 06 membros da Diretoria Executiva, 10 conselheiros fiscais, sendo 5 titulares e igual número de suplentes, distribuídos pelas 5 regiões brasileiras e 11 secretarias temáticas, cada qual devendo trabalhar com até 5 assessores técnicos, preferencialmente distribuídos pelas regiões geográficas do País.

O momento agora que vivemos é o de construir coletivamente o Planejamento Estratégico para 4 anos de gestão. Para tanto, estamos resgatando todos os documentos produzidos em eventos promovidos pela ONCB entre os anos de 2009 e 2016, porque partimos do entendimento de
que não há necessidade de se "inventar a roda". Demandas, já existe aos montes. O desafio é tirá-las do papel e pô-las em prática.

Recife, em 22 de julho de 2016.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Boletim Informativo da Diretoria Executiva da Associação dos Ex Alunos - Mês de Julho

1- A Prof.ª Ana Cristina Hildebrant foi escolhida para fazer um discurso em nome dos ex alunos na sessão solene do aniversário do IBC;

2- Renovamos o contrato do Projeto Memória, uma parceria realizada pela Associação dos Ex alunos do IBC e o Instituto Benjamin Constant;

3- No dia 22/07/16 (sexta-feira), durante a Festa Julina do IBC, tiramos dúvidas das pessoas sobre benefício de prestação continuada;

4- No dia 23/07/16 (sábado) realizamos em parceria com o Conselho Brasileiro para o Bem Estar do Cego mais uma etapa do Campeonato de Dominó.

A associação foi representada pelo seu Diretor de relações institucionais, Sandro Laina Soares, na posse da Secretária Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Rosinha da ADEFAL, no Palácio da Justiça, no dia 06 de julho, em Brasília.


* Departamento de tecnologia:

- Renovado por mais um ano o contrato com o servidor q hospeda o  portal da associação  e acervo da rádio Contraponto.

-  entrevistamos na rádio Contraponto Antônio Muniz, novo presidente da ONCB (Organização nacional dos cegos brasileiros), eleito para o quadriênio 2016/2020.

- Iniciamos na rádio Contraponto o projeto 'os deficientes visuais e suas entidades', série  de conversas, onde entrevistamos presidentes de entidades, de cegos e para cegos,  de todo o Brasil. Sendo a primeira a ONCB.

- Reformatamos a direção da escola virtual, onde a companheira Marilza Matos, foi substituída.



#3. O IBC  EM FOCO

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

* IBC em Foco Especial -  A vinculação do IBC à SETEC

Este colunista traz para a discussão desta vez um tema instigante de estrema relevância e complexidade, se levarmos em conta as transformações que dele poderão ser originadas: a vinculação do IBC à SETEC (Secretaria de Educação Tecnológica do MEC).

Em princípio passo a reproduzir o pequeno arrazoado a mim transmitido pelo Senhor Diretor Geral do IBC Professor Doutor João Ricardo Melo Figueiredo à cerca desta possível vinculação.

Paralelamente farei minhas observações e indagações sem a introdução de qualquer juízo de valor.

Leiam a seguir a argumentação de João Ricardo:

"a vinculação com a SETEC traz muitas vantagens para o IBC. Primeiramente é estratégica, pois saímos do gabinete do ministro, onde ficamos sempre jogados para resolver nossas questões com as diversas secretarias do MEC para uma secretaria específica. A SETEC é onde a carreira EBTT
(Educação Básica Técnica e Tecnológica) foi formada e é onde seus profissionais estão, em termos de MEC. Com esta vinculação saímos de uma estrutura de administração direta e passamos a ser uma autarquia, da administração indireta com personalidade jurídica e autonomia administrativa".

** Minha observação: Para que uma instituição Federal se transforme em Autarquia, torna-se necessário que essa proposta seja apresentada e aprovada no Congresso Nacional (Câmara e Senado). Sem dúvida esse caminho daria ao IBC maior autonomia administrativa até na aplicação das verbas ao IBC remetidas. Em contrapartida daria maiores responsabilidades e desafios, cuja dimensão deve ser bem medida, sob pena de não atingir os objetivos a que se propõem.
Por outro lado, esse trâmite é lento e depende de peso político do IBC no MEC.

E o Diretor prossegue:

"A nossa passagem para a SETEC pode ser nos moldes do Colégio Pedro II; entramos na rede e mantemos nossa singularidade.
Dentro da Rede teremos a oportunidade de crescer em termos educacionais, chegando a oferecer o
Ensino Médio técnico em diversas áreas; isso resultaria potencialmente na oportunidade de colocarmos as pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, já que poderíamos ter autonomia para oferecermos nossos programas de capacitação transformados em programas de pós graduação.
Essa me parece uma vantagem significativa. Além disso, as demandas institucionais passam a ser discutidas e embasadas no CONIF (Conselho dos Institutos Federais), órgão acadêmico onde os dirigentes dessas instituições traçam estratégias para o desenvolvimento da sua rede. Em termos de ação política, essa vinculação poderá representar  um ganho para o IBC.
Precisamos estudar, contudo junto à SETEC como ficamos em relação ao orçamento, pois dentro da Rede existem regras claras em termos de quantitativo de alunos para obtenção de recursos que não iremos atingir mesmo. Contudo temos especificidades que podem estar inseridas na mesa de negociação com a Rede, que nos propicie uma proposta diferenciada de consolidação orçamentária para os dois Institutos, IBC e INES.

** Minhas observações:

O Diretor propôs à comunidade esse projeto, que antes de ser implementado, como eu disse antes, deve ser bem estudado e debatido, de modo claro e transparente, colocando a nu, algumas questões pontuais:

1. Como o INES está reagindo em face dessa proposta?

2. Como ficaremos diante do orçamento, comparativamente aos  demais institutos, observadas as nossas peculiaridades? Aliás, essa preocupação é sinalizada acima pelo Diretor.
Lembremos além de tudo isso, que o IBC comporta, além do Ensino Seriado do Jardim ao nono
ano, programas de atendimento a reabilitandos.

3. Em que medida o IBC alcançará sua autonomia em relação aos cursos técnicos? Manteremos a estratégia de parcerias para celebração de novos cursos a exemplo do curso técnico de Massoterapia?

4. Estará o IBC preparado para alcançar o patamar de um instituto de nível médio técnico, considerando o espaço físico e o material humano disponíveis?  Quais as alternativas para romper esses limites? O IBC planeja se expandir estra muros? Essas são perguntas que devem ser respondidas a médio prazo.

A comunidade aguarda o aprofundamento desse debate.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Aprovado na Unicamp é o 1º deficiente visual após 15 anos, diz Comvest

Pedro Henrique Silva Carvalho, de 18 anos, vai cursar fonoaudiologia.
‘Vou ter ampla área de atuação”, afirma o vestibulando de Sumaré.

Pedro Henrique Silva Carvalho durante a prova da Unicamp (Foto: Juliana Sangion – Comvest)
Deficiente visual desde nascença, o estudante Pedro Henrique Silva Carvalho, de 18 anos, é o primeiro nesta condição aprovado no vestibular da Unicamp em 15 anos, segundo a Comissão Permanente para o Vestibular (Comvest). “É uma sensação maravilhosa ser o primeiro em 15 anos”, declara o aprovado em fonoaudiologia, que consegue enxergar apenas vultos e luzes.

Dos 124 vestibulandos com alguma necessidade especial que prestaram o vestibular em 2016, apenas ele não enxerga. Outros 21 fizeram provas com a fonte ampliada em quatro tamanhos. Os demais têm deficiência auditiva ou física.

Mais aprovações
O futuro fonoaudiólogo também foi aprovado no mesmo curso em faculdades particulares como Puc-Campinas e Unimep, em Piracicaba (SP), além da Unesp, em Bauru (SP), que é pública. Na Unicamp, o curso tinha 11 candidatos por vaga na primeira etapa e quatro na segunda fase.
Carvalho, que mora em Sumaré (SP), prestou o processo seletivo pela segunda vez. Ano passado, ele tentou como treineiro e nem conseguiu ir para a segunda fase. “Desta vez ele se esforçou ainda mais e passou”, comemora o pai, Rovilson Henrique Carvalho.

Pesquisa
Carvalho conta que antes de escolher a profissão fez muita pesquisa para encontrar um curso que o possibilite trabalhar no futuro com o máximo de autonomia. “Pesquisei esta profissão e vou poder atuar no auxílio da comunidade com autonomia”, explica. “Terei ampla área de atuação”, afirma.
Os fonoaudiólogos são os profissionais que cuidam das pessoas no que se refere à linguagem oral e escrita, na voz e audição.

Antes mesmo de enfrentar as aulas, o vestibulando conta que gostaria de trabalhar em estúdio com profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho.
“Quero trabalhar com pessoas que trabalham com a voz. Um jornalista trabalha com a voz”, lembra ele.

Questionado sobre preconceito com pessoas com deficiência visual, Pedro Carvalho aponta que ele sempre existiu, mas será mais um obstáculo a superar. “Isso sempre tem, vou superar”, ressalta.
Além de estudar, o morador de Sumaré pratica natação e participa de competições regionais.

Pernas bambas
A mãe do estudante, Cármen Lúcia Silva Carvalho, recebeu a notícia da aprovação na Unicamp pelo marido, que viu a lista na internet e ligou para avisar os familiares. “Fiquei até com as pernas bambas. Sei lá, é tão emocionante, ele se esforçou muito”, confessa a mãe.
Cármen e o marido Rovilson Carvalho atuaram sempre na formação educacional do filho. Como nem todo material didático é voltado para deficientes visuais, os pais e os amigos ajudaram sempre na hora dos estudos. “Meus pais e meus amigos sempre liam para eu estudar”, lembra.
“A família toda estava envolvida. Eu ajudava nos estudos de física, química e matemática”, explica o pai. No vestibular da Unicamp ele teve ajuda de um fiscal especialmente qualificado para esta função, já que a prova tem exercícios com mapas e gráficos [segunda fase] e um gabarito para preencher na primeira fase.

Fonte: g1.globo.com



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Deficiente visual que bateu em orelhão por má sinalização de rua será indenizado

Decisão é da 2ª câmara de Direito Público do TJ/SC.

O município de Chapecó/SC foi condenado a pagar mais de R$ 10 mil de indenização a um deficiente visual que se chocou contra orelhão instalado sobre local para mobilidade de cegos. Ele se guiava por marcações táteis de rua quando sofreu o acidente. A decisão é da 2ª câmara de Direito Público do TJ/SC.

Segundo o município a responsabilidade, no caso, seria exclusiva da empresa de telefonia – ou ao menos solidária – pelas lesões corporais causadas ao autor. A concessionária de serviço público, por sua vez, sustentou que o acidente ocorreu por culpa única da administração municipal. 

O relator do recurso, desembargador substituto Francisco Oliveira Neto, entretanto, considerou que a municipalidade não poderia se isentar de responder pelas lesões sofridas pelo autor, pois foi omissa em vigiar a acessibilidade e retidão das calçadas.

"A omissão do ente público é evidente, porque deixou de fiscalizar o passeio público, que não atendia às normas de segurança e acessibilidade aos deficientes visuais. Nota-se, também, que essa omissão foi fundamental para a ocorrência do acidente."

Ainda de acordo com o magistrado, não há dúvidas de que, na situação em exame, a dignidade do autor foi gravemente ferida, porque, na condição de deficiente visual, necessita de meios especiais para se locomover pelos passeios públicos, o qual "possuía um obstáculo no meio do caminho sem nenhuma sinalização/identificação prévia".

Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI241700,81042-Deficiente+visual+que+bateu+em+orelhao+por+ma+sinalizacao+de+rua+sera; acessado em: 1º de julho de 2016.

***

* Com avanços na educação, Lei Brasileira de Inclusão completa um ano

Menina com síndrome de Down durante aula em escola pública, entre alunos sem deficiência: educação é uma das áreas às quais a Lei Brasileira de Inclusão mais se dedica  Rodemarques Abreu/SEMED

Com punições para atitudes discriminatórias e com mudanças em áreas como a educação, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), que foi criada há um ano (em 6 de julho de 2015) e entrou em vigor há seis meses (em 2 de janeiro de 2016), representou um grande avanço na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

— A lei avança na cidadania das pessoas com deficiência ao tratar de questões relacionadas a acessibilidade, educação e trabalho e ao combate ao preconceito e à discriminação. Ela cria um novo conceito de integração total. Questões que eram desconsideradas agora terão que ser discutidas — afirma o senador Paulo Paim (PT-RS), que foi o principal responsável por iniciar o debate sobre a Lei Brasileira de Inclusão no Congresso Nacional há 15 anos, quando era deputado federal.

Ao chegar ao Senado, Paim reapresentou a proposta, que acabou sendo finalmente aprovada. Para o senador, a lei é uma revolução que beneficia 46 milhões de pessoas com deficiência. A norma, que também é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, recebe elogios até mesmo fora do Brasil.

No âmbito da inclusão escolar, a Lei Brasileira de Inclusão obriga as escolas privadas a acolher os estudantes com deficiência no ensino regular e a adotar as medidas de adaptação necessárias sem que nenhum ônus financeiro seja repassado às mensalidades nem às matrículas.

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), que representa as escolas particulares, questionou a norma por acreditar que ela comprometeria o orçamento dos estabelecimentos de ensino. Em junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a exigência, considerando-a constitucional.

Dificuldades
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) — pai de Beatriz, que tem síndrome de Down — considera fundamental o incentivo previsto na lei e defende que as pessoas com deficiência têm que estar na escola regular com os outros alunos. De acordo com ele, a relação é benéfica para os dois lados.

— Estamos superando a lógica da exclusão, na qual pessoas com deficiência vivem em escolas separadas. A inclusão é boa não só para as pessoas com deficiência, mas para as outras pessoas também, já que elas vão encarar o mundo com maior diversidade. Todos ganham com a inclusão — diz o senador.

A funcionária pública Musa Vila Nova tem um filho autista de 6 anos. Ela diz que a principal dificuldade que enfrentou na vida escolar de Júlio foi fazer o colégio entender que, mesmo não tendo um grau de autismo severo, a criança necessitava de acompanhamento terapêutico. Além disso, a mãe disse sentir falta de material pedagógico especializado e de cursos de capacitação para os professores e os demais profissionais que convivem com essas crianças.

— Tive dificuldade em colocar um auxiliar terapêutico lá dentro, mesmo eu pagando. Para eles [a escola], é difícil entender que a criança não pode estar em uma sala com muitos alunos porque o barulho incomoda muito. Também é ruim não existir nenhum material especial elaborado pela escola para a aprendizagem desses alunos, já que eles são visuais e não aprendem como as demais crianças — explica.

Capacitação
Musa ressalta que qualquer ação, por menor que seja, voltada para a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular deve ser comemorada. Ela diz esperar que as escolas se sensibilizem com a Lei Brasileira de Inclusão e que haja fiscalização das normas previstas.

— É importante a escola entender que essas crianças podem se beneficiar do convívio social. Não haver taxas extras vai ajudar bastante vários pais e mães, já que os custos são muito altos para a estimulação dessas crianças — diz.

O consultor legislativo da área de Cidadania e Direitos Humanos do Senado Felipe Basile explica que, apesar do avanço na educação inclusiva, a Lei Brasileira de Inclusão não prevê capacitação de professores.

Para ele, uma solução para essa falta de incentivo seria uma parceria entre as escolas e o poder público para que juntos criem condições melhores de receber os alunos com deficiência.

Basile acredita que o questionamento dos próprios estabelecimentos de ensino no STF demonstra que a exclusão, as barreiras e a discriminação são fruto de um aspecto cultural. Para ele, o país ainda precisa educar para a inclusão, de modo que as diferenças sejam respeitadas, e não discriminadas.

— Se esse aspecto de educação e cultura forem bem trabalhados, não precisaremos de leis que promovam a inclusão e garantam direitos, porque a pessoa com deficiência passará a ser uma pessoa com condições plenas de exercer seus direitos como qualquer outra. Como isso ainda não acontece, a lei traz remédios bem valiosos para avançarmos nesse quesito — afirma.

Comissão vota projeto que reforça ensino inclusivo

A Lei Brasileira de Inclusão assegura um sistema educacional inclusivo. Tal medida, no entanto, não está clara na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Um projeto que busca resolver esse problema está na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE) e pode ser votado nesta terça-feira (5).

O PLS 208/2016, do senador Romário (PSB-RJ), estabelece que os sistemas de ensino tenham programas e ações para jovens e adultos com deficiência. Essas ações podem ser feitas em parceria com as famílias e em articulação com órgãos de saúde, assistência social e direitos humanos.

Para Romário, a inclusão dessa medida na LDB vai facilitar o acesso dos alunos com deficiência a serviços que garantam o pleno exercício de direitos.

O voto do relator na CE, senador Paulo Paim (PT-RS), é pela aprovação da proposta.

O projeto vai ser analisado em decisão terminativa. Se for aprovado pela comissão e não houver recurso para votação no Plenário, irá para a Câmara.

Escola do DF incentiva integração de alunos com deficiência

O Centro de Ensino Fundamental (CEF) 1, na Asa Norte, em Brasília, é considerado bom exemplo de escola pública inclusiva. Segundo a psicóloga Paola Cecília Duarte, o colégio conta com um projeto pedagógico especial. Os professores são sensibilizados para que entendam o caso de cada aluno e preparem material diferenciado para os que têm deficiência. A escola tem educadores sociais voluntários e passou por uma reforma que melhorou a acessibilidade, como a construção de rampas e a adaptação dos banheiros.

— Precisamos conhecer as potencialidades de cada aluno e adequar a escola a ele. Pensamos muito no aspecto social, na interação dos estudantes com deficiência com os demais alunos e no aspecto acadêmico. Temos flexibilizações curriculares. O aluno é bem acolhido aqui — diz.

Paola afirma que alunos com deficiência chegam à escola com muita dificuldade de interação e em algum tempo passam a ter uma ótima convivência com os colegas. Para ela, o aumento considerável desses alunos faz com que as escolas repensem seus modelos e permite uma rica convivência para todos os lados.

— Percebo uma evolução nas políticas de inclusão. O objetivo principal é a quebra de paradigmas para que no futuro isso se torne uma mudança cultural.


Ministério Público recebe denúncias de violação da nova norma

O procurador Fabiano de Moraes, coordenador do Grupo de Trabalho Inclusão da Pessoa com Deficiência da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, afirma que o Ministério Público Federal vem acompanhando a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão.

Quando a norma é desrespeitada, os procuradores tanto recebem denúncias feitas pela população quanto abrem inquéritos civis por iniciativa própria.

Em relação à educação, o procurador informa que o Ministério Público Federal tem trabalhado na eliminação das barreiras que impedem a educação inclusiva, inclusive combatendo os maus comportamentos de estabelecimentos de ensino.

— Ainda existem muitas representações informando sobre discriminação em relação à educação inclusiva. Entretanto, aos poucos as pessoas vêm reconhecendo que a inclusão dessas crianças na escola regular, e não mais a segregação em escolas exclusivas, traz vantagens para todos os alunos, que desde cedo aprendem a conviver com as diferenças, auxiliando na construção de uma sociedade mais solidária e livre de preconceitos — disse o procurador.

Moraes informa que, sempre que houver a violação ou o desrespeito dos direitos garantidos na Lei Brasileira de Inclusão, o cidadão poderá apresentar uma representação ao Ministério Público tanto pessoalmente, num de seus escritórios, como por meio da internet, na Sala de Atendimento ao Cidadão (cidadao.mpf.mp.br).

Seminário discutirá primeiros resultados da legislação

Para comemorar o primeiro aniversário da Lei Brasileira de Inclusão, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado (CDH) vai realizar nesta quarta-feira (6), das 8h30 às 12h30, no Auditório Petrônio Portella, o seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência — desafios para a concretização de direitos

O evento já conta com 500 inscrições de pessoas interessadas em debater o papel do Estado e da sociedade na aplicação da nova legislação.

Deverão falar, entre outros, representantes da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

As inscrições podem ser feitas pelo site interlegis.leg.br/eventos.

De acordo com o senador Paulo Paim, presidente da CDH, a intenção é realizar no próximo ano seminários sobre o tema em todos os estados, para que as pessoas se apropriem da lei.

— Levar o Estatuto da Pessoa com Deficiência para a realidade das pessoas é o desafio que se apresenta. A lei que pega é aquela que as pessoas com deficiência ou não se apropriam dela e passam a exigir que seja executada. Se isso for feito, com certeza absoluta estaremos melhorando a vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência — pondera.

O senador afirma que é necessário pensar as ações de modo transversal e articulado, incluindo todos, tanto as empresas privadas quanto o poder público como um todo, incluindo governo federal, estados e prefeituras.

Senadores analisam proposta que afeta a figura do curador

Apesar dos avanços assegurados em diversas áreas pela Lei Brasileira de Inclusão, o ponto que trata da chamada curatela tornou-se bastante polêmico e necessitou de ajustes.

A curatela é o encargo atribuído pela Justiça a um adulto capaz para proteger os interesses de uma pessoa judicialmente declarada incapaz, passando a se responsabilizar pela administração de seus bens e por outros atos da vida civil, como assinar contratos e movimentar conta bancária.

Um dos artigos da Lei Brasileira de Inclusão restringiu a curatela a atos de natureza patrimonial e negocial. Um projeto de lei de autoria dos senadores Paulo Paim (PT-RS) e Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), o PLS 757/2015, que foi aprovado em junho na Comissão de Direitos Humanos, tornou “preferencial” a aplicação desse instrumento de proteção. Ao contrário da lei, o projeto passou a admitir o uso da curatela, ainda que em “hipóteses excepcionalíssimas”, em relação a decisões a respeito do próprio corpo, à sexualidade, ao casamento, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

— O que nós queremos com o aperfeiçoamento da legislação é garantir que a pessoa com deficiência possa escolher quem vai representá-la ou caminhar com ela em momentos de decisões que entendam outros que ela, pela sua deficiência, não poderia tomar — argumenta Paim.

Como solução, o projeto atribui ao juiz a decisão sobre a adoção da curatela caso constate a falta de discernimento da pessoa para a prática autônoma desses atos. Nesse caso e em outros pontos que ficaram omissos, a proposta resgata, com ajustes, dispositivos do Código Civil (Lei 10.406/2002) que haviam sido abolidos pela própria Lei Brasileira de Inclusão.

O projeto agora está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)


Disponível em:http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/05/com-avancos-na-educacao-lei-brasileira-de-inclusao-completa-um-ano; acessado em: 5 de julho de 2016.


De Olho na Lei
Márcio Lacerda
E-mail: Marcio.o.lacerda@gmail.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Por Falar em Paraolimpíada
 (Prof. Cláudio Moreno)

Confesso que não entendi essa aceitação pacífica  quase ovina, eu diria com que a maior parte da imprensa brasileira engoliu uma aberração do calibre de "paralimpíada".

Os meios de comunicação, sempre tão sensíveis (e críticos) a qualquer inovação vocabular), lembro, por exemplo, de quanta tinta se gastou para comentar o "imexível" do ministro Magri ou o "sugerimento" de Dunga, palavras, aliás, formadas dentro dos mais legítimos princípios do
idioma. desta vez, aderiram, imediatamente, a esta malparida "paralimpíada" e
ao não menos lamentável adjetivo "paralímpico".

Foi exigência do Comitê Nacional, dizem uns; do Comitê Internacional, emendam outros, como se alguma instituição desportiva, política, religiosa, financeira, jurídica ou o que seja, desta ou de qualquer outra galáxia, tivesse o poder de determinar a forma das palavras que nossa língua produz ou deixa ingressar em seu léxico!

Se, com muita boa vontade, equipararmos o nome de um comitê esportivo a uma marca registrada, podemos até admitir que ele seja grafado de acordo com a vontade ou fantasia do dono (ou dos dirigentes).

No entanto, assim como as corporações que produzem a  Gillette  e o Band-Aid, nada podem fazer se resolvemos criar, a partir de seus nomes, os substantivos  gilete e bandeide, os referidos comitês não vão influir, com suas decisões privadas, na grafia de palavras como paraolimpíada e paraolímpico, já de uso comum e assim registradas em todos os nossos bons dicionários.

A língua inglesa, de onde veio a novidade, tem lá suas desculpas por ter produzido essa aberração: segundo o "Oxford English Dictionary", o incomparável termo "paralympic" foi cunhado nos anos 50 a partir da união de pedaços dos vocábulos "paraplegic" e "olympic", já que, em sua primeira edição, o evento era dirigido, exclusivamente, para quem sofria algum tipo de paralisia.

Este tipo de fusão lexical (chamada tecnicamente de  amálgama, mesclagem, palavras-valise, etc.), que junta o segmento inicial de uma palavra ao final de outra para formar uma terceira, é bastante produtivo no Inglês: "smog" (smoke+fog), "bit" (binary+digit), "brunch" (breakfast + lunch), "fanzine" (fan + magazine), "freeware" (free + software), entre dezenas de outras. Duas delas, inclusive, passaram a fazer parte de nosso vocabulário técnico: mecatrônica (mechanics + electronics) e estagflação (stagnation + inflation).

Em nossa língua, no entanto, esse é um processo exótico, usado principalmente por quem busca o efeito crítico ou jocoso que as palavras amalgamadas despertam: "showmício", "portunhol",
"bebemorar", "chafé", "namorido", "chocólatra", etc.

Os humoristas de primeira linha (no meu dicionário, aqueles que descobrem, para alegria geral, as pepitas de humor que se escondem no idioma) exploram bastante este meio. É o caso de "barcilo", bactéria
encontrada num bar; "boicejo", o tédio do marido da vaca;
(Millôr Fernandes);
"marmúrio", barulho longínquo do mar; "zerossímil", que não se parece com nada; "triglodita", muito, muito primitivo (Luís Fernando Verissimo).

Como se vê, esse curioso processo de criação produz vocábulos efêmeros, apropriados para situações especiais, lúdicas ou literárias, mas não faz parte daquela "máquina de fazer palavras" que todos os falantes do Português usam desde pequeninos.

O interessante é que "paralympics" tornou-se discutível mesmo no Inglês, sua língua de origem: como os jogos passaram a incluir portadores de outras deficiências, a ideia primitiva de "paraplegicos" desapareceu, e o vocábulo passou a ser reanalisado como "para+olympics", onde o primeiro elemento é o prefixo de origem grega "para", que significa, entre outras coisas, semelhante, paralelo;  o mesmo que encontramos em  paramilitar, paradidático  e  paramédico , ideia também presente na paraolimpíada, que passou a ser um evento regular, paralelo e
estreitamente relacionado à olimpíada.

Não me cabe criticar os ingleses por persistirem no uso da forma primitiva; afinal, eles têm uma rainha, dirigem do lado errado da estrada e devem ter lá os seus motivos para se conformar com 
"paralympics"; mas asseguro que aqui é diferente: não há como justificar, no Português, esta forma esquisita, que causa estranheza a todos os que entram em contato com ela.



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Podemos ter esperança

Sempre que, nesta coluna, refiro-me aos governantes petistas, designo-os como "os intrusos". Os oriundos das elites, tradicionais senhores do poder, são os aristocratoburgueses. Não busquei tal classificação em nenhum trabalho acadêmico nem nos textos dos analistas acreditados pela
imprensa. Defino-os assim segundo minhas próprias convicções políticas.

Desde a retirada dos militares do poder, a sociedade brasileira deu início a um processo de organização com o propósito de construir um estado democrático, em um país independente. Para isso, considero fundamental que construamos nossa consciência crítica. E esta não é um
dom divino. Sua construção é produto da avaliação permanente de nossa vida coletiva e de nossa ação política.

Somos uma sociedade dividida em classes, sustentada por uma ideologia secular que qualifica as pessoas segundo sua origem e condição econômica. Aos mais favorecidos, privilégios; aos mais pobres, opressão.

Desde a chegada dos europeus a nosso continente, as riquezas naturais extraídas do subsolo de nosso país, assim como o produto do que se planta em nossas terras, são enviadas ao exterior para proveito dos países industrializados e enriquecimento de poucos brasileiros já bem aquinhoados e cada vez mais gananciosos.

- A independência do Brasil de Portugal foi proclamada por um filho do próprio rei português, mais interessado em assegurar os interesses de sua família que o bem-estar dos brasileiros;

- a abolição da escravatura só foi possível quando os fazendeiros paulistas compreenderam que a remuneração de trabalhadores trazidos à Europa seria mais econômica para eles que a manutenção do cativeiro;

- a proclamação da república não alterou as relações políticas e econômicas de nosso povo.

O modelo de substituição de importações, implantado pela chamada "Revolução de Trinta", propiciou a promulgação das leis do trabalho, visando a assegurar as condições necessárias à industrialização do país.

A partir da queda do Estado Novo, as discussões políticas começaram a ganhar importância para a população brasileira. Posso testemunhar que, pelo menos no Rio de Janeiro, no início dos anos 60, a grande maioria das pessoas torcia por um clube de futebol, professava uma fé religiosa (ainda que por formalidade) e apoiava um partido político. Vale a pena acrescer que, nessa época, as atividades dos partidos políticos pareciam coerentes com seu discurso.

O golpe que gerou a ditadura empresarial-militar foi tramado e executado, em nome da democracia, para evitar o desenvolvimento do processo de conscientização do povo e uma possível eleição de Leonel Brizola para a Presidência da República. Conforme já reconheceu o próprio governo daquele país, os conspiradores tiveram apoio dos Estados Unidos para o sequestro do estado brasileiro.

O bom resultado do golpe para os interesses dos estadunidenses é indiscutível. Em meados dos anos 70, toda a América Latina estava sob ditaduras estimuladas e apoiadas por eles.

Já desnecessários aos grandes empresários e aos Estados Unidos e sem condição de permanecer no poder, os militares sentiram-se forçados a negociar sua retirada. Era o momento de instaurar-se a "democracia" prometida pelos golpistas favorecidos pela ditadura.

O retorno de Brizola à vida político-partidária; a Constituinte Congressual; as tão reivindicadas eleições diretas; a própria cassação de Fernando Collor de Melo, primeiro Presidente eleito após a ditadura, que contou com expressiva participação do movimento popular, foram riscos
calculados pelos aristocratoburgueses.

Mas não estava previsto o surgimento de um partido dos sem origem nem compromisso com o grande capital, com o apoio de intelectuais, sindicatos, organizações sociais, movimentos populares e setores progressistas da Igreja Católica.

O resultado do Partido dos Trabalhadores na eleição presidencial de 1989, a primeira após a ditadura, reivindicada e ansiosamente aguardada pelas frações organizadas da população, mostrou que ele poderia chegar ao poder

Finalmente, eleito no final de 2002 e empossado no início de 2003, depois de três derrotas, o ex-líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, representante petista, teve sua oportunidade de governar o Brasil por dois mandatos e foi capaz de "fazer sua sucessora", a atual Presidente afastada, economista Dilma Rousseff. Apesar da profunda crise política e econômica que atravessamos, para revolta dos aristocratoburgueses, de acordo com recentes pesquisas dos institutos especializados, o ex-líder operário, retirante da seca nordestina e sem formação acadêmica é o mais cotado entre os prováveis candidatos para o pleito marcado para 2018.

Os governos Lula e Dilma, entretanto, não foram capazes - ou não o pretenderam mesmo - de realizar reformas consistentes nas relações sócio-econômicas de nossa população. Limitaram-se a uma política ingênua de conciliação de classes, como se fosse possível conciliar os interesses de exploradores e explorados. Agiram como se o Estado fosse apenas o sindicato do povo trabalhador. Assim, não passaram de "intrusos" no governo de um país de que os aristocratoburgueses
consideram-se proprietários por direito histórico.

Dilma Rousseff está afastada do exercício da Presidência da República, aguardando julgamento pelo Senado Federal, acusada de crime de responsabilidade pela prática de atos que não trouxeram prejuízo algum ao país nem a seu povo, enquanto seus acusadores, entre eles o próprio
Presidente em exercício respondem a inquéritos no Supremo tribunal Federal. 

O impeachment de Dilma parece-me inevitável. Todas as forças do grande capital estão mobilizadas para obtê-lo. Os representantes políticos dos aristocratoburgueses necessitam dele para tentar escapar de julgamento pelo STF.

Não tenho bola de cristal. Não sou capaz de prever o futuro. Mas, apesar das sucessivas derrotas dos trabalhadores nos embates políticos com os aristocratoburgueses, acho que podemos alimentar esperança.

Já sabemos que não basta ganhar a Presidência da república para tentar conciliar nossos interesses com os dos que nos exploram. Quem sabe, os fatos que temos presenciado habilitam-nos a compreender que não nos adianta assumir o governo como meros "intrusos". Se somos o povo
brasileiro, o Brasil é nosso. O compromisso também.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

A coluna neste número abre espaço para o companheiro Manoel Negrais, que nos traz um texto consistente  e reflexivo, para nosso segmento.

* Quem não enxerga?
Por Manoel Negraes

Uma das dificuldades de locomoção enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual no dia a dia é atravessar a rua. O que parece uma ação simples para todos, para nós se mostra muito complicada, já que apresenta enormes riscos. E estes aumentam em uma sociedade onde as pessoas cada vez mais enxergam menos as outras.
É comum quem tem deficiência visual ficar parado nas esquinas esperando ajuda para atravessar a rua - sobretudo em bairros mais desertos e em horários mais tranquilos. Porém, não é menos comum estas ficarem esperando ajuda em lugares movimentados. É incrível, mas isso acontece! Muitos pedestres passam por nós, pessoas com deficiência visual, e não oferecem ajuda.
Eu, que tenho baixa visão, percebo por muitas vezes esta atitude, mas ao mesmo tempo sinto receio em parar a pessoa para pedir ajuda. Isso porque a falta de informação em relação à baixa visão gera desconfiança. O fato de eu vê-la a faz pensar que não tenho deficiência, que estou fingindo, que quero esmola, assaltá-la etc.
Outra situação que gera esta mesma desconfiança é o fato de eu e outras pessoas com baixa visão atravessarem ruas e avenidas, sobretudo quando existe a faixa de pedestre, sem precisar de ajuda. Já escutei comentários maldosos nas duas situações, o que me faz "vestir" o papel social do cego tão esperado por todos, principalmente para assegurar minha integridade física.
No entanto, o que quero sublinhar neste texto, não é esta desconfiança e sim o fato dos outros não oferecerem ajuda. Esta falta de atitude, observada por mim nos últimos anos, me faz refletir sobre quem não enxerga de verdade, sobre a que ponto está o individualismo cada vez mais difundido nas escolas e na mídia. Com certeza, a distração, a pressa, o receio, a falta de educação de muitas pessoas com deficiência visual colaboram para este tipo de atitude. Mas, mesmo querendo acreditar que estes são os motivos principais da "cegueira social", não consigo deixar de observar que a suas causas extremas são a ignorância, o individualismo e o egoísmo.
Infelizmente, pessoa que tem esta postura pelos motivos negativos acima, é a mesma que fecha os olhos e finge dormir no ônibus para não ceder lugar. Fecha os olhos e não enxerga a miséria escancarada na janela do seu carro. Fecha os olhos e não compreende que as pessoas com deficiência não formam um grupo homogêneo e que o mundo é bonito, rico e transformador justamente porque é formado pela diversidade humana. Então, quem não enxerga?

Manoel Negraes é formado em Sociologia e Política, pós-graduado em Sócio-Psicologia e pós-graduando em Antropologia Cultural. 
Contato: Manoel.mid@gmail.com



# 9. DV-INFO

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

* Os detalhes do Samsung Pay, que vai começar a funcionar no Brasil em 19 de julho
Por: Guilherme Tagiaroli, para o portal Gizmodo Brasil
Publicado em 15 de julho de 2016 às 8:32

Após pouco mais de um ano falando de sua tecnologia de pagamento móvel, a Samsung finalmente vai disponibilizar o Samsung Pay no mercado brasileiro. A partir do dia 19 de julho, quem tiver um aparelho celular compatível poderá usá-lo como carteira de pagamento.

O Brasil é o sétimo país do mundo e o primeiro da América Latina a receber a tecnologia que está incorporada apenas nos seguintes aparelhos: Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+, Note 6, A5 (2016) e A7 (2016) — no caso dos modelos S6 e S6 Edge, funcionará apenas com NFC, os outros funcionam com NFC e MST — tecnologias que vamos tratar adiante.

Durante a estréia, na terça-feira (19 de julho), estarão habilitados para funcionar com o Samsung Pay cartões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Porto Seguro, Santander e Brasil Pré-Pagos. De acordo com a empresa sul-coreana, em até 60 dias, será possível aderir ao sistema com os cartões de Banrisul, Bradesco, Itaú e Nubank.

Como vai ser o processo para cadastrar o cartão:
Para quem tem um dos aparelhos compatíveis e não tem o aplicativo Samsung Pay, a companhia enviará próximo ao lançamento uma atualização de segurança que vai baixar a plataforma para o telefone e explicar como ela funciona. Por enquanto, para quem já tem o app, só aparece uma mensagem dizendo que o “Samsung Pay está chegando”.

Com o app instalado e funcionando (só a partir do dia 19 de julho), o próximo passo é cadastrar o cartão. Nesse processo, será possível digitar os números ou tirar uma foto do cartão. Haverá uma comunicação segura com o banco, que vai pedir dados (como o CPF) e fazer um processo de verificação via SMS ou via chamada. Se o processo der certo, seu cartão ficará disponível na tela inicial da interface da Samsung. Bastará arrastar o dedo da parte inferior da tela em direção a parte superior para escolher qual você vai usar na operação.

A informação do CPF não está lá apenas para validar o cartão. Em locais como a cidade de São Paulo,— em que há um processo de devolução de parte dos impostos aos consumidores via Nota Fiscal Paulista — o usuário poderá gerar um código de barra no telefone com o número do seu CPF. Com um escâner, o lojista já consegue inserir a informação no sistema e emitir a nota.

Como vai ser quando eu quiser efetuar pagamentos:
A operação para compra será muito parecida. O vendedor coloca o valor na maquininha e o usuário deve desbloquear o telefone, escolher o cartão, usar a impressão digital para fazer autenticação e encostar no equipamento.
Neste passo é necessário entender se a máquina tem NFC (Comunicação por campo de proximidade). Caso ela tenha, deve haver um símbolo nela ou algum indicativo com a sigla da tecnologia. Basta encostar a parte traseira do aparelho ao lado da máquina que a operação será efetuada.

Caso não tenha NFC, será necessário usar uma outra tecnologia, chamada MST (Transmissão Segura Magnética). Ela emula a tarjeta magnética e permite que apenas a aproximação do aparelho com a máquina seja o suficiente para completar a operação. Ou, se você preferir, a explicação técnica dada pela LoopPay, a empresa comprada pela Samsung no ano passado que fornece essa tecnologia, é a seguinte:

"A tecnologia MST (transmissão segura magnética) gera campos magnéticos variáveis por um período muito curto... O sinal recebido pelo dispositivo emula a mesma alteração de campo magnético que uma tarja magnética ao deslizar pela cabeça de leitura. O LoopPay Samsung Pay funciona a até 7 cm de distância da cabeça de leitura."

Esta última tecnologia é um diferencial da empresa, pois boa parte dos sistemas de pagamento móvel consiste em NFC e nem todas as maquininhas contam com o recurso. De acordo com a empresa, 90% dos dispositivos de pagamentos disponíveis no Brasil suportam ou NFC ou tarja magnética.

Voltando à questão dos aparelhos, note que dos smartphones compatíveis, apenas o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge têm suporte apenas a máquinas com NFC. Isso ocorreu porque estranhamente a empresa lançou os aparelhos no Brasil sem suporte a MST. Todos os outros suportam NFC e MST.

Em teoria, parece muito legal. Porém, só a partir de 19 de julho saberemos como vai ser mesmo. Prevejo que será, no mínimo, um choque para as pessoas — tanto para usuários como operadores de máquinas de cartão.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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


Em virtude do momento eleitoral, bem como a atualidade da cronica, a redação do Contraponto  resolveu republicá-la. 

* A História da Carochinha se Passa na RJ?

Descrição da foto para deficientes visuais: No centro da foto, encontra-se Deborah Prates: cabelos loiros, de óculos de aro azul e lente preta, sorrindo e com uma blusa verde. Ela está agachada e a sua frente está Jimmy, de perfil, olhando para a esquerda da foto. O chão é feito de grandes quadrados de pedra e ao fundo há uma árvore grossa e com muitas folhas.

Será que vivo num conto da carochinha? Há na RJ uma peculiaridade que diferencia essa fábula das tradicionais. Vale dizer que na presente narrativa os seres e acontecimentos NÃO são imaginários. Então, sacudo a cabeça vibrantemente por achar que a ficção e a realidade se fundem. Estaria doida? Existo numa mentira? Em devaneio concluo que não escrevo um conto, mas aspectos da vida humana reais! Um eterno CARNAVAL?

Assistindo um debate entre os candidatos à prefeitura da maravilhosa RJ, uma carioca afirmou que as nossas calçadas estão em condições precárias. Só têm buracos e obstáculos! Era pessoa SEM deficiência quem reclamava!

Num exercício de cidadania, coloque-se no lugar de uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (com membros engessados, gestantes, recém operados ...), bem como de pessoa idosa. Penso sejamos mágicos, seres alados, bruxos, fadas, mesmo SOBREVIVENTES!

Convido os amigos a rever seus maus hábitos. Falo na implementação da ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Cidade acessível é para todos. Na próxima saída de casa enxergue a sua localidade com olhos de ver. Como assim? Repare se a portaria de seu prédio é acessível, se sua calçada está nivelada, com ou sem buracos, se há piso tátil para guiar pessoas cegas, se existe rampas com boa inclinação para deficientes físicos, se no entorno dos orelhões há diferencial para proteger os cegos, se o meio-fio tem rebaixamento, se há sinal sonoro, se existe programação visual para que pessoas surdas e com dificuldade intelectual se localize com destreza, se há rota para carga e descarga de mercadorias em geral,
etc... Difícil? Não. Basta que o leitor aguce a sua sensibilidade para perceber do que falo.

Lembre-se, se você não for atropelado precocemente pela morte, será uma pessoa idosa. Sendo assim, precisará de uma CIDADE ACESSÍVEL! Viu como temos que desvincular o verbete ACESSIBILIDADE das pessoas com deficiência? O negócio só é bom quando interessa a todos!

O Plano Diretor/RJ/2011, ao tratar dos espaços públicos, corroborou serem as calçadas, praças, praias, parques e outros, bens de uso comum. Óbvio, já que promovem a circulação das pessoas, propiciando a convivência social.

No Parágrafo Único do Artigo 19, está previsto: "O uso dos espaços públicos deverá respeitar a garantia da acessibilidade e mobilidade de todas as pessoas, em especial daquelas com deficiência e dificuldades de locomoção".

Pois é, a realidade mostra que lei ordenando a acessibilidade, em todos os seus matizes, transborda no arcabouço jurídico. Todavia, quem as cumpre? O Gestor não está nem aí, já que não precisa de calçadas, praças, praias, e demais bens públicos acessíveis. Seu dia-a-dia é bem diferente do resto dos mortais. Os vereadores só querem fazer e votar projetos de lei, esquecendo do constitucional dever fiscalizador. Noutro ângulo o Ministério Público não dá conta da demanda. Vivemos na parede do infinito? Frente a um ciclorama? Quiçá nos cartões postais que o Sr. Gestor mostra ao Planeta?

No próximo outubro eleitoral, se nos unirmos em prol de uma RJ com maior bem-estar para todos, teremos força pra mudar esse quadro de DESUMANIDADE. Nossa dignidade - bem sem preço - não está à venda!

Parece mesmo que estamos engessados/enlatados! Pereceu a nossa ESPERANÇA? Esquecemos de sonhar, amar, lutar ... "E agora José"? Abraham Lincoln, em seus pensamentos, tem ótima definição para a nossa inércia ao dizer: "Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz".

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES



# 11.PERSONA

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


* Entrevista Com a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, de Portugal:  Sofia Antunes


Ana Sofia Antunes: “Vivemos uma cegueira branca [como a de Saramago] que nos impede de perceber os outros, acima de tudo”

A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, protagoniza uma nova era na política portuguesa em que a integração e a inclusão já não são verbos de encher. Adepta do rock dos Xutos & Pontapés, quer fazer política à sua maneira, como canta Tim, e revela um lado mais íntimo e pessoal.

TEXTO: BERNARDO MENDONÇA

Ana Sofia Antunes ficará para a história como a primeira cidadã cega a fazer parte do Governo, enquanto secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Combativa, trabalhadora e ativista pelos direitos dos deficientes, Ana Sofia Antunes é autora da frase “Um país que não tem respeito pelos deficientes, não tem respeito por si próprio”.

Estamos aqui no seu gabinete no Ministério do Trabalho Solidariedade e da Segurança Social. É verdade que passado um mês de ter tomado posse já se movimentava por estes corredores sem se apoiar no braço de alguém ou sem fazer uso da sua bengala?

Sim. É natural. Eu uso a bengala no meu dia a dia para me movimentar em espaço público ou em espaço desconhecido. Mas é natural para mim, enquanto pessoa que tem uma deficiência visual congénita – ou seja, de nascença – habituar-me rapidamente aos espaços onde habitualmente me
movimento. Por isso, tal como sucede em casa ou noutro espaço que me seja familiar, eu dispenso naturalmente a bengala. É um pouco como todos nós. Se a páginas tantas tivermos a necessidade de a meio da noite nos levantarmos da cama, muitas vezes até dispensamos acender a luz porque o espaço da nossa casa já nos é absolutamente familiar.

É o que se chama conhecer bem os cantos à casa...

É verdade. Não tenho necessidade [da bengala]. E não ando por aí a bater nas coisas.

Sei que não gosta da expressão ‘invisual’, por considerá-la demasiado politicamente correta. Prefere a expressão cega ou deficiente visual.
Porquê?

Acho que a expressão ‘invisual’ é uma palavra que não significa absolutamente nada. Invisual é o contrário de visual. Uma pessoa que é invisual é alguém que está alheada de tudo o que é visual. Não acho que diga nada. É apenas uma expressão que fomos inventando como muitas outras, porque achamos que é menos grosseira.

Aligeira a questão?

Sim, aligeira a questão. E eu não acho que haja nada de ofensivo no facto de dizermos que uma pessoa é cega porque, de facto, é essa a característica que marca aquela pessoa. Essa pessoa nasceu total ou parcialmente privada do seu sentido de visão. Como outras pessoas nascem desprovidas de outros sentidos. É apenas isso. E acho que não temos que ter medo das palavras. As palavras apenas dizem aquilo que dizem. Nós é que lhe damos sentidos e contextos muito mais duros.

É a primeira deficiente visual a desempenhar funções governativas.
Quando foi nomeada, o que sentiu? Emocionou-se?

Senti um bocadinho de incredulidade. Não estava mesmo nada à espera. E isto não é aquela expressão que se usa para ser politicamente correta ou agradável. Não estava, mesmo. Não esperava que acontecesse.

Não era um lugar sonhado?

Não sei se era sonhado. Não me lembro de me ter imaginado alguma vez nesta função. Não tive receio. Era algo que eu sabia que teria empenho e força suficiente para fazer. Mas quando me deparei com a situação pela primeira vez, muito em cima da posse deste Governo, foi algo
inesperado, de que não estava à espera. E no primeiro momento foi um bocadinho, um choque.

E que choque foi esse?

Por um lado é uma responsabilidade muito grande. É o tipo de cargo que, mais do que ser membro de um Governo – que sei que sou e as responsabilidades que traz e acarreta – é ser membro do Governo numa pasta sensível em que sei que muitas pessoas vão esperar muito de mim.
E uma das coisas que já tive a oportunidade de ir aprendendo e de ter o meu próprio percurso evolutivo é saber que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é gerir expectativas. Mas nesse primeiro momento senti o peso dessa enorme responsabilidade. Mas ao mesmo tempo sabia que não podia recusar. Não podia mesmo. Porque um conjunto enorme de pessoas não me iria desculpar. E ao mesmo tempo sentia que tendo sido eu sempre uma ativista nesta área, por natureza, e tenho
desempenhado as funções que tinha desempenhado [como ter sido Presidente da ACAPO] e ter feito os alertas e as chamadas de atenção que já tinha feito, não podia no momento em que era chamada à berlinda, à ribalta, dizer não. Não podia fazê-lo.

Não era uma alternativa. O que gerou logo polémica foi uma chamada de capa do “Correio da Manhã” onde se lia “Costa chama cega e cigano para o Governo” que gerou pelo menos 236 queixas para a entidade reguladora da comunicação social. O que pensa deste título?

Não lhe dei muita importância na altura. Embora me tenha agradado de alguma forma ver que havia um conjunto da população que estava atenta a esta realidade. Não é o facto de me chamarem cega, como já disse é a palavra mais adequada e correta, lido perfeitamente bem com ela. Agora valorizarem-me enquanto pessoa que vem para o Governo assumir uma função apenas por essa característica acho pouco.

Considera que houve mesquinhez e preconceito?

Sim. E fazerem esse tipo de coisas a outros colegas. O Carlos Miguel [Secretário de Estado das Autarquias Locais] tem todo o orgulho em ter ascendência cigana, o que ele é como pessoa também resulta disso, mas não é só isso. Ele não é apenas um cigano que vem para o Governo. E o mesmo que fizeram com a ministra da Justiça [Francisca Van Dunem].
Desculpem, acho uma palermice.

E, no seu caso, quando entrou aqui neste Ministério, como foi o acolhimento?

Foi um acolhimento muito atencioso. Em geral as pessoas não sabem como
lidar com a diferença, nem com pessoas que têm uma característica diferente, então as reações dividem-se em duas. Ou se reage com excesso de zelo e preocupação ou então com algum afastamento e frieza.
No meu caso, foi um bocadinho excesso de protecionismo. Muita preocupação. As pessoas desconheciam completamente o que uma pessoa com deficiência visual era ou não capaz de fazer sozinha. Ou para que funções precisava de apoio. Claro que tudo isto depois é minimizado porque quando formamos uma equipa recorrendo às pessoas que julgamos que nos podem dar um bom apoio em termos de gestão. E essas pessoas que vieram comigo maioritariamente sabiam quem é que eu era, o que eu fazia e de que é que eu era capaz. E as que não sabiam, rapidamente se
adaptaram a isso.

Sei que se rodeia de uma série de ferramentas digitais que lhe permitem trabalhar de forma independente. Usa o computador com a mesma eficácia de alguém que vê com o auxílio de softwares que tornam audível o que aparece no ecrã e que leem os carateres...

Esse software veio permitir o uso do computador. Também estas coisas estão em constante evolução No início [nós, deficientes visuais] conseguíamos trabalhar em computador mas em modo DOS, que é uma coisa que acho que já ninguém sabe o que é hoje em dia. Depois surgiram os
primeiros softwares de leitor de ecrã que trabalhavam já em ambiente Windows. E isso permitiu-nos uma liberdade que não tínhamos até aí.
Não só a liberdade de ler e escrever e sermos imediatamente compreendidos pelos outros, mas também termos acesso a muito mais informação, a documentos em formato digital, lermos, irmos à internet, consultarmos um email. Tudo isso dá-nos uma independência enorme e hoje em dia são ferramentas indispensáveis a quem queira ter uma vida incluída e um desempenho profissional regular, igual aos demais.

Há pouco assisti à Ana Sofia a ouvir uma certa voz do computador a descrever o que estava escrito nos emails que tinha acabado de receber, mas a velocidade com que tudo lhe fora ditado era tal que só
a Ana conseguia perceber...

Eu penso que qualquer pessoa que regularmente contacte com este software começa a perceber. Devia ter uns 12 ou 13 anos quando ouvi este software falar e achei que era impossível eu perceber isto. Achei que nunca iria conseguir lidar com uma coisa destas ou compreendê-la.
A verdade é que nós adaptamos o nosso ouvido e compreendemos esta voz meio sintética. A voz que ouviu no meu computador é português, embora português do Brasil. Apenas porque não temos mercado por cá comparativamente com o que o Brasil é. Portanto quando se aposta na criação de um "jaws" (Job Access With Speach/acesso ao trabalho por voz) em língua portuguesa, aposta-se em português do Brasil porque lá compram dois milhões e aqui compram cem mil. É só por isso. Obviamente que posso por este software a falar muito mais devagar, mas oiço assim depressa por uma questão de poupança de tempo. E se eu percebo...(risos) Agora estava a ler um cabeçalho de um email em que o chefe de gabinete me estava a resumir algumas diligências que tinha feito ontem no período da tarde quando estive ausente noutras funções.

Recuemos no tempo. Nasceu com deficiência visual. Que memórias tem da sua infância?

Costumo dizer que fui uma criança que nem sequer tinha muito consciência ou muita noção de que tinha deficiência visual. Acho que isso me passava muito ao lado, na medida em que tive desde sempre uma vida muito incluída. Eu frequentei um jardim de infância regular, onde todos os outros meninos viam. As memórias que tenho são as memórias que qualquer criança tem. A correr no jardim, a brincar na rua, na altura ainda podíamos brincar na rua.

Eram de facto outros tempos. Recorda-se de si como uma menina traquina ou do género mais calmo?

Eu era muito maria-rapaz. Por isso, muito traquina. Gostava de andar de bicicleta. Caía muito, porque era uma condição da situação em concreto.

O que é que sonhava ser quando fosse grande?

Não sei. Não me lembro de querer ser nada em especial. Queria estudar, era boa na escola e não me lembro sequer de estudar em casa. Portanto era daquelas alunas que apanhava no ar. Até porque quem tem uma deficiência visual muitas vezes está condicionada pelos materiais que tem, e no tempo em que receba livros em braile, e muito do que eu estudava ou sabia era o que ouvia nas aulas. Era o que ia retendo.

Obrigou-a a outro tipo de atenção, que outros meninos e meninas não tinham tanto?

Acho que não. Acho que desenvolvi um sentido paralelo para estar com atenção. Porque conseguia fazer asneiras na sala de aula e estar com atenção ao mesmo tempo. Pelo menos as notas que eram muito boas diziam isso. Acho que a primeira vez que me vi a estudar a sério foi quando
cheguei aos exames nacionais de 11º e 12º ano. De resto, não me lembro de estudar particularmente muito. Mas sei que quando chegou a altura de fazer aqueles textos psicotécnicos no 9º ano para definir o que é que eu queria ser, sabia que queria ir para humanidades que era onde estavam as disciplinas que eu gostava. Que eram as línguas, a história, a geografia. Eu detestava matemática e química e física.
Portanto sabia a área que queria seguir. Não estava depois muito preocupada para saber onde é que aquilo ia dar. Sou franca. Depois quando fui fazer os psicotécnicos, e me disseram que eu tinha jeito
para tudo menos para trabalhos burocráticos, isso eu já sabia, não precisava desses testes.

Ter jeito para tudo é uma vantagem...

Menos para coisas burocráticas.

Mas este seu cargo tem muita coisa burocrática a ele associada...

Isso são capacidades que depois vamos desenvolvendo em adultos. Tem de ser. É bonito a gente dizer que só faz o que quer. Ninguém faz só aquilo que quer. Para fazermos aquilo que queremos — e eu considero-me uma abençoada nesse aspeto porque faço neste momento aquilo que mais
poderia querer fazer — também temos que garantir o lado mais prático e mais...

Chato...

Sim, mais chato da coisa. Ninguém faz só aquilo que quer meus amigos.

Foi já na Câmara que começou a alertar para as barreiras arquitetónicas na cidade. E chegou a fazer parte de um grupo que criou um plano de acessibilidade pedonal em Lisboa. Imagino que tenha vindo a tropeçar em muitos obstáculos que existem nas ruas de Lisboa.

Em alguns, sim. Embora eu tenha que reconhecer que o facto de termos uma deficiência visual congénita, faz com que nos habituemos a muita coisa desde muito cedo. E portanto ganhamos ferramentas e mecanismos de defesa desde muito cedo. Hoje em dia não caio em qualquer buraco e
não bato em qualquer obstáculo.

Não é em qualquer buraco que a apanham...

Não, não (risos).

Para um cego andar na rua envolve alguma dose de coragem?

Sim. Estou convencida que a maior parte das situações de deficiência visual existentes não são congénitas, mas adquiridas em determinado momento da vida. E essas são situações com as quais se lida de maneira completamente diferente. Porque é uma mudança de realidade total. A pessoa vivia de acordo com um certo mundo e certos padrões e, de repente, tem que se habituar a um novo mundo. Com pontos de referência diferentes, e em que não pode recorrer aos seus olhos. E essas pessoas que estão a fazer o seu processo de reabilitação terão mais dificuldade.

Alguém deixar de ver de repente é bem mais perturbador, do que nascer cego...

Acho que é mais difícil readaptarmo-nos a uma realidade diferente daquela que conhecemos inicialmente. E para essas pessoas, sim, acho que deve ser necessária muita coragem, pelo menos no início, para saírem de casa, porem um pé à frente do outro com uma bengala e seguirem em frente.

Quem é a Ana Sofia para além do trabalho e do seu cargo público? Sei que é casada e que vive com o seu marido em Vila Franca de Xira. Como é que se conheceram?

Conhecemo-nos na ACAPO, quando comecei a fazer este trabalho um bocado a título de voluntariado, no início.

Portanto ele também é cego.

Sim.

Tenho uma curiosidade. Imagino que para um cego as vozes, os cheiros e os sons sejam mais importantes e criem memórias emocionais mais fortes do que para quem vê. Isto é verdade?

É verdade. Nós não nos apercebemos mas habituamo-nos a conhecer as coisas por aspetos que as outras pessoas nem pensariam. Sei lá, às vezes conheço as pessoas pela forma de andar. E quando se aproximam de mim eu sei quem é. Não preciso de perguntar. Se tem os passos mais pesados, mais lentos, mais leves... Os perfumes também são muito importantes para eu definir quem é quem. Aliás, se eu conviver com uma pessoa que use determinado perfume durante muito tempo, se eu
encontrar outra pessoa na rua que use o mesmo perfume eu automaticamente vou começar a pensar na tal pessoa que conheço com esse cheiro. É automático. Está na minha cabeça. Eu entro no elevador e consigo dizer em muitos casos quem é que subiu ou desceu antes de mim. São coisas naturais que nos vão ficando.

E os sons e os cheiros do passado trazem-lhe que memórias?

Há cheiros que me reportam a contextos que já não vivo. Que me reportam muito para a minha infância. Para a aldeia dos meus avós onde eu passava férias.

Onde era?

Perto de Arganil. Uma aldeia muito pequena, com cerca de 50 habitantes. Ainda hoje me lembro do cheiro do forno quando era aceso para cozer broa que é uma coisa que eu nunca mais vivenciei. Porque hoje em dia não acontece.

Essa broa devia ser deliciosa.

Era fantástica. E lembro-me muito bem do cheiro dos figos nas figueiras em pleno Verão. E eu nem gosto de figos. Mas era um cheiro muito característico do calor e do campo naquela altura do ano. Um cheiro muito doce. Recordo-me de acordar às seis da manhã com o som do
rádio do meu avô em altos berros, com o António Sala lá com o ‘Despertar’ [Da Rádio Renascença] e essas coisas. Aquilo reporta-me de facto para aquelas férias que eu passava na aldeia.

E hoje, que sons a deixam feliz?

Gosto muito do som do mar. Significa geralmente que tenho algum tempo livre, para ir para o pé das ondas. No outro dia estavam gaivotas aqui [junto ao edifício onde trabalho] porque estava imensa tempestade. E gosto de sons de crianças, de animais, gosto de tudo o que se relaciona com a natureza.

Imagino que seja sensível a vozes também...

Tenho que ser. As vozes dão-me muita informação. É o timbre, é a entoação, a forma como se pronunciam as palavras, que me dão informação sobre o estado de espírito da pessoa. Se estamos a falar com verdade ou não. Há detalhes que nos dão determinada informação e quem vê não precisa delas.

Dizem que os olhos não mentem. A voz também não mente?

Acho que não. Acho que não mesmo.

Ouve rádio?

Não oiço muito. A que oiço é mais por influência do meu marido que é um verdadeiro dependente da rádio.

E o que é que por acaso ouve?

O que acabo por ouvir inevitavelmente todas as manhãs é o António
Macedo na Antena 1. Porque há sempre um rádio a pilhas lá em casa a funcionar...

Sinto uma certa crítica no ar...

Não. No início sim, irritava-me, confesso. Porque não estava habituada, não cresci com a rádio. Para mim havia a música. E muitos dias de manhã punha certa música de manhã para estimular ou combater o sentimento que estava a sentir naquele dia.

Que músicas a acompanham?

Eu tenho um gosto muito diversificado. Para mim as músicas valem por aquilo que me transmitem em termos de conjunto de melodia e letra. Não discrimino ou valorizo uma música independente de ser de A de B ou de C. Há coisas que eu não gosto. Ponto. Eu não gosto de fado, que é uma
coisa que um português não pode dizer. Principalmente não gosto do fado tradicional. Mas gosto do que a Mariza ou a Ana Moura andam a fazer no fado atualmente. Quanto a outros músicos de referência, gosto da Adele. No início comecei por ouvir mais bandas dos anos 80, ligava muito a U2 ou a David Bowie, neste caso muito condicionada pela onda "Let´s Dance". Mas aos poucos fui conhecendo outras coisas. E acabei por conhecer músicas muito interessantes. Ainda hoje o Ziggy Stardust é um álbum de culto lá em casa.

A música portuguesa diz-lhe menos?

É como lhe disse, não gostando de fado a voz da Ana Moura diz-me qualquer coisa. E gosto da interpretação que a Marisa faz do tema "Chuva". Da infância vieram os Xutos & Pontapés, era próprio da idade.
De Xutos gosto de tudo, mas particularmente do "Circo de Feras". Gosto de temas que eles entretanto foram fazendo, como a "Manhã Submersa".
Geralmente aquelas que me dizem mais alguma coisa, não são aquelas mais playlist. Tenho um bocado de embirração com o conceito playlist.
Ah! Gosto muito do tema "À Minha Maneira", dos Xutos & Pontapés. É uma música que me diz muito. Muito. Por alguma razão há de ser...

Vive a sua vida muito à sua maneira?

Sempre. E não admito que seja de outra maneira.

É um conselho que dá? Cada um encontrar essa maneira própria de viver à sua maneira?

Eu acho que cada um tem de ir definindo a forma como quer viver a sua vida. E hoje em dia o que não nos falta é constrangimentos. Pessoas que nos dizem como é que há de ser, como nos temos que vestir, o que temos que ouvir. E que sítios é que temos que frequentar. O conceito da moda entrou demasiado pelas pessoas dentro e condicionou, definiu demasiados padrões. Mas depois quem tenta sair deste contexto é logo à partida considerado um radical. Não é. É só uma pessoa que, de facto,
decidiu viver à sua maneira. E encarar-se como realmente é. E acho que as pessoas deviam ter mais capacidade de viver por si próprias, e outras deviam ter mais capacidade de respeitar fronteiras. Ficaram-se pela sua vida e deixarem a dos outros em paz.

Por curiosidade, consegue tirar prazer do cinema apesar de não ver? Dá para acompanhar um filme?

Pouco. É assim, a maior parte do cinema disponível é em língua inglesa. E desde pequena, não dominando a língua de raiz bem não há compreensão do filme. Eu nunca tive aquele interesse e aquela vontade de ir ao cinema ver filmes. Ia acompanhando algumas coisas que iam passando em português. Mesmo hoje em dia tendo um domínio razoável do inglês eu continuo a achar que não é fácil acompanhar a história de um filme no cinema, em inglês.

Tem alguma sugestão para que os cegos possam acompanhar as histórias dos filmes?

A solução existe. Ninguém está a inventar a pólvora. É promover que seja feita a áudiolegendagem nos filmes e que seja disponibilizada a quem precisa dela. Não precisa de se fazer o que se faz em Espanha, que é por a ‘dublar’ [dobrar] todos os filmes que saem. O que tem consequências  negativas. Ainda hoje o inglês é uma coisa verdadeiramente estranha. Eles não contactam com nada que seja língua estrangeira. Traduzem tudo, dobram por cima. Não é preciso isso. Com a tecnologia ao dispor, é por uma voz humana ou sintética a ler-me as legendas que estão a passar no rodapé do filme.

Sei que durante muito tempo aproveitou as viagens de casa para o trabalho para ler e ouvir música. Ainda continua a fazê-lo?

As minhas viagens de comboio em que aproveitava para ler já eram.
Porque hoje em dia não me desloco de comboio. Desloco-me de carro. E as horas a que faço essas viagens e o tempo que lá passo, que é 15 ou 20 minutos, uso para devolver telefonemas, ir  resolvendo assuntos que ficaram pendentes e, às vezes, ao fim do dia é mesmo para fechar os
olhos porque já não há energia para mais. Tenho tido menos tempo para ler. O tempo que tenho é para ler coisas mais técnicas. Mas agora os dias que tive de férias serviram para ler o livro “De amor e Sangue”, da Lesley Pearse. E ainda consegui ler um policial da Paula Hawkins,
“A Rapariga no Comboio”. Isto em cinco dias. Andava com saudades de ler.

Chegou a ler o “Ensaio sobre a Cegueira”, de Saramago?

Há muito tempo.

O que pensa desta história de uma pessoa que começa com uma cegueira branca que se espalha por uma comunidade?

Acho uma alegoria muito inteligente e muitíssimo bem construída pelo Saramago. Que diz muito sobre o que é a sociedade atual. Acho que estamos a ser contaminados por uma cegueira branca como a de Saramago, vivemos uma cegueira branca que nos impede de perceber muita coisa. E
de perceber os outros, acima de tudo.

A cegueira tem cor?

Não sei. Porque eu não sou totalmente cega. Tenho um resíduo visual mínimo. A minha cegueira não é escura e tem cor.

Vê sombras?

Vejo sombras, vejo vultos e algumas cores. Embora tenho um grau de visão muito reduzido. Não chega a 5%. Mas sendo aquilo que é para mim é-me fundamental e útil. Quem não vê de todo, não sei. Não sei se vê uma cegueira escura ou sem tem cor.

Tal como escreveu Saint-Exupery, “o essencial é (mesmo) invisível aos olhos”?

Eu acho que é. Eu valorizo muito aquilo que vejo. Mas sei que viveria sem isso, da mesma forma que vivo hoje em dia. E aqueles que estão à nossa volta aprendem a ver-nos e a conhecer-nos como somos. E, de facto, aquilo que precisamos de saber, e o que somos, está muito além da visão sensorial.

Olhando para a frente imagina-se a aceitar outros cargos no Governo, como deputada, ministra?

Não sei, Talvez. Para já estou muito focada e condicionada pelo muito que tenho que fazer neste mandato. Mas não digo que não. Eu nunca fui de virar costas a desafios. Porque não?

Seria importante para si ter um cargo desses?

Foi importante ter chegado até aqui. Não só por aquilo que é. Porque em Portugal significa um abrir de portas, um derrubar de muros e barreiras. Porque nunca tínhamos tido sequer um deputado com
deficiência. E neste mandato temos essas duas realidades. Temos uma Secretária de Estado cega e um deputado com deficiência motora. Foi um duplo quebrar de barreiras. Mas era uma realidade que já existia noutros países há muito tempo. Como Inglaterra...

Chegou tarde?

Sim. Chegou tarde. Mas eu não gosto de ver isso por essa perspetiva. 
Gosto de ver o copo meio cheio. Já podia ter chegado há mais tempo, mas tendo chegado agora vamos fazendo o percurso a partir de agora.

Tem grandes sonhos por realizar?

Não posso queixar-me da vida. Lutei muito para chegar onde consegui chegar. Mas há muita gente que luta e, por alguma razão, não consegue.
Espero ter muito ainda pela frente e a vida só faz sentido quando nós queremos mais, quando queremos alcançar e realizar mais. Ir mais além.
Mas não sonho muito à frente.Há coisas que eu quero fazer, há sítios que eu quero conhecer. Como Nova Iorque ou Paris, que não conheço. Ou descobrir Oriente. E, ao mesmo tempo, morro de medo de andar de avião.
Talvez gostasse de trabalhar no Fórum Europeu da Deficiência ou na União Mundial de Cegos ou ainda nas Nações Unidas. O facto de ter chegado aqui e de me terem sido confiadas tarefas para além da minha experiência do dia a dia, alargou o meu horizonte. Neste momento tutelo por exemplo a área da infância e juventude e as questões da adoção, e isso trouxe-me um conjunto de interesses e vontade de trabalhar noutros sectores. Mas o grande papel que esperam de mim é na
área da deficiência. Para a qual espero estar à altura.

É uma mulher feliz?

Sou. Não tenho dúvida de que sou uma mulher feliz. Também não faço da felicidade uma coisa inatingível. Acho que a felicidade é conseguirmos viver todos os dias realizados, tranquilos, com quem amamos, com a família e as pessoas que escolhemos para estarem ao nosso lado. Dando
um passo de cada vez, atingindo um objetivo de cada vez. Isso para mim é ser feliz. Para mim o sonho está sempre conectado com a realidade. E trato de fazer a realidade do meu dia-a-dia uma realidade feliz.



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco (coluna livre):

* Miopia: Por que lente? Por que cirurgia?

Brasília, 5/4/07 - Deixar o rosto livre dos óculos é perfeitamente possível para a maioria das pessoas que são portadoras de miopia.

Essa dificuldade de visão impede a nitidez das imagens que estão longe dos olhos, porque a luz converge para um ponto antes da retina. A correção tanto pelos óculos, como por lentes de contato ou pela cirurgia refrativa tem o objetivo de focar os raios sobre a retina, onde as imagens se formam.

Mas por que usar lentes de contato para corrigir a miopia e por que fazer a cirurgia refrativa? A decisão é de quem tem o problema e, por esta razão, dispor do maior volume de informações sobre as alternativas existentes é o melhor caminho a trilhar antes de decidir, assinala o oftalmologista Canrobert Oliveira, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). 

Comparando - A cirurgia para correção da miopia é feita com tecnologia de última geração, permitindo alto índice de personalização, possibilitado por técnicas modernas que detectam pequenas imperfeições existentes em cada córnea. O médico utiliza o laser para modificar a curvatura da córnea e, desta forma, focar a imagem sobre a retina mesmo que os objetos estejam distantes, explica o oftalmologista. 
 
Enquanto a cirurgia corrige o defeito, as lentes de contato o compensam. De acordo com o médico, a visão só é boa enquanto as lentes estão em uso. Quando as lentes de contato são removidas, a dificuldade para focar objetos distantes volta.

A cirurgia tem um ritmo muito dinâmico. Segundo Canrobert, é feita sob anestesia tópica, a base de colírio, "não há dor". É recomendável repouso após o procedimento, sendo que, no dia seguinte, o operado pode retomar às atividades normais. As lentes de contato, atualmente, são bastante delgadas e confortáveis, porém exigem atenção ao tempo de uso, limpeza e conservação diária. 

 Condições - Recomenda-se a cirurgia para correção da miopia após os 18 anos de idade. Deve evitá-la quem apresentar aumento maior que 0.75 graus por ano, explica Canrobert ao lembrar que ainda assim há uma série de exames que precisam ser feitos antes da operação para avaliar a qualidade da córnea. "Nem todos podem se submeter à cirurgia", alerta. Vários fatores interferem na seleção dos candidatos. As lentes de contato, dependendo do caso, podem ser adotadas até antes dos 14 anos, mas também têm suas contra-indicações. Pacientes com síndrome do olho seco ou conjuntivite alérgica não são bons candidatos. 

Pós-operatório - Óculos escuros para proteger do vento, poeira e raios ultra-violeta nos dias que seguem à cirurgia são necessários, ressalta o médico. "O ideal é evitar exercícios de contato e impacto como vôlei, judô e natação por, pelo menos, duas sem anas. Depois, vida normal", orienta. Os cuidados com as lentes, não terminam nunca. "O ritual de lavar, desinfetar, lubrificar é diário, caso contrário, há risco de contaminação e infecção com graves conseqüências para a córnea", 
lembra o oftamologista brasiliense.

O risco existe em qualquer atividade humana. As duas opções os apresentam. Nem sempre a miopia é corrigida totalmente com a cirurgia, porém o resíduo de grau é mais comum na correção dos casos mais elevados. Quando ocorre da resposta orgânica não atender totalmente a solicitação cirúrgica, novos exames orientarão sobre a possibilidade de reintervenção. Há sempre um ganho, afirma o médico, "quando a reintervenção não é possível, os novos óculos serão mais estéticos, mais leves e menos imprescindíveis". 
Quanto às lentes, Canrobert assinala que reduzem a oxigenação da córnea e por isso a recomendação é retirá-las sempre que seu uso não for necessário. O uso abusivo das lentes é uma das causas mais freqüentes de rejeição, adverte.

#   Fonte:   HOB( Hospital Oftalmológico de Brasília)
Site: http://www.hobr.com.br

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Rubem Monteiro Bastos.
Formação: Licenciatura Plena em Música ( Uni - Rio)
Estado Civil: Solteiro.
Profissão: Músico.
Período em que esteve no I B C.: de 1960 a 1969.
Breve comentário sobre este período:
Estudou na Escola 12-8 Sarmiento, onde teve problemas devido a uma atrofia de nervo óptico e retinose que originou a baixa visão, motivo que levou sua mãe a procurar um colégio especializado, o Instituto Benjamin Constant.
Ao tornar-se aluno interno desse educandário em 1960,  depois de estar na 4ª serie primária, a professora Benedita de Melo o rebaixou para a 2ª e o reprovou na 3ª.
Rubinho apaixonou-se pela música. O primeiro contato com o piano, foi um momento mágico. Seu grande mestre e orientador foi o professor Carlos Lavalos que além de ensinar-lhe os segredos do teclado, apresentou-o à Bossa Nova, um novo estilo de tocar que revolucionaria o panorama da música mundial.
Em 1963, o rapaz conseguiu um trabalho de pianista nas noites de festas na ex- Entidade  Associativa Amantes da Arte Club na rua da Passagem 101, Botafogo.
Depois ingressou como organista do ex- grupo "The Pop's"( um dos ícones da época da Jovem Guarda) e,com o fim do conjunto, ingressou no quinteto.

Residência: Rua Senador Vergueiro, 218 Bl C,  apto: 712
Contatos: (fones e/ou e-mails)
Tel: 2552-2874  Cel: 8746-2874
E-mail carorubem@yahoo.com.br

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:


* Professor Previamente Fracassado

Quando cursei a quinta série, em 1958, o professor Malcher, titular da cadeira de matemática, estava de licença e coube ao professor Edson Ribeiro Lemos, titular das cadeiras de história e de geografia, acumular a do professor licenciado. Como sempre, o professor Edson mostrou sua
capacidade e sua competência admiráveis substituindo com real brilho o titular e eu, aluno sofrível em matemática, tive naquele ano um desempenho que a mim mesmo surpreendeu. Seja por encontrar mais facilidade para entender as aulas do professor Edson, seja por me sentir livre de uma proclamada severidade do professor Malcher, o que assustava e inibia os que, como eu, tinham dificuldade e má vontade com a pobre matemática, a verdade é que 1958 foi meu ano de glória nesta matéria, glória que atingiu o máximo esplendor quando tirei aquele inesperado dez na prova oral para admissão ao ginásio. Tanto eu me destacava naquela turma que alguns colegas, não me conhecendo bem, me viam como um grande aluno na matéria. Foi por isto que, aproximando-se o fim do ano, uma colega me pediu que desse a ela algumas explicações sobre o temível fantasma. Era uma aluna que tinha bem mais dificuldade que eu e que, infelizmente, nem mesmo concluiu o primário. Pelos aproximadamente dois meses que antecederam o período das provas, estudamos na chefia de disciplina, sempre após o jantar. com o passar dos dias, o entusiasmo e a confiança da colega iam crescendo, e ela já acreditava que poderia tirar nota suficiente para sua aprovação na quinta série. E chegou o período das provas finais. E chegou o dia da mais temida prova, a de
matemática. Com uma calma que só conheci naquela oportunidade, fiz minha prova, garantindo uma nota apenas regular, mas suficiente para ser aprovado. Saí da sala e, passeando pelo corredor, fiquei aguardando que outros colegas saíssem para comentarmos a prova, procedimento habitual
em dias como aquele. Não demorou e a colega que, cheia de esperança fora minha discípula, saiu. Alegre, e até emocionada, agradecia-me afirmando que, graças a mim, tinha ido bem na prova e que estava convicta de que passaria. contente, perguntei-lhe a que resultado ela havia chegado na solução do primeiro dos três problemas, problemas que valiam 2 pontos cada um. Quando ouvi sua resposta todavia, meu contentamento começou a dar lugar à decepção: A resposta estava errada.
Lamentavelmente, a ocorrência se repetiu com os outros dois problemas. 
Agora era eu que estava emocionado, só que estava triste. Como dizer à moça a cruel verdade? Todavia, era forçoso dizê-la, e eu a disse.
Chorando, a menina se retirou enquanto eu, decepcionado comigo mesmo, reconhecia naquele momento amargo que poderia ser qualquer coisa, menos professor.

- Ary Rodrigues 

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Variação térmica

Temperatura louca que estamos vivendo ultimamente! Em vários lugares do Brasil a variação térmica está enlouquecendo os moradores. Dormir e acordar com roupas, “ditas quentes”, aquelas que preservam a temperatura do corpo e no decorrer do dia ter o arrependimento em usar tantas peças de roupa. O que fazer? Ainda mais com a situação financeira que o país está vivendo, fica a duvida em que investir. 

Realmente é um duvida constante, pois quando a baixa temperatura começa a firmar, tudo muda. Na sequência a temperatura baixa novamente, dificultando a pesquisa sobre o que está usando ou em que é interessante investir. Algo que precisa ser muito bem pensado, contando que os rendimentos caíram e os investimentos precisam ser bem programados. 

Duas questões a serem analisadas. Não vale a pena arriscar. Por isso vou dar algumas orientações para facilitar sua escolha. 

Primeiro é importante pensar no investimento. Quanto tem disponível e qual a forma de pagamento. Não se arrisque desnecessariamente. Muitas vezes basta verificar no guarda roupa que encontrará a peça certa guardada. Decidindo pelo investimento determine o valor máximo e não saia dele, seja fiel. Não havendo disponibilidade, retire todas as peças destinadas ao inverno do guarda roupa, verifique sua conservação. Para as roupas com bolinha, basta comprar um papa-bolinha, aparelho bem barato que irá recuperar peças bem caras. Se o problema for a cor, desbotada, manchada ou mesmo por estar cansada dela, que tal tingir? Há pigmentos para tecidos sintéticos e naturais. Pense nisso, além de colher bons resultados.

Após pensar no bolso é importante pensar na peça. Que tipo de peça vale a pena para este momento? É importante pensar em uma peça flexível, que manterá a temperatura do corpo e se possível facilitar a ventilação na parte da tarde. Evite peças totalmente fechadas, que podem proporcionar volume ou incomodo ao carregar. Prefira as peças abertas com zíper ou abotoamento, que poderá abrir nos horários mais quentes e fechar nos mais frios. Pensar no tecido é outra estratégia. Os tecidos em lãzinha, o tweed, o neoprene – que está em alta – e acrescentando aos tecidos, observar o forro, aceite apenas em acetato ou algodão. Evite o poliéster ele proporciona sensação de sufoco da temperatura, causando um aquecimento acima do normal. Além de reter o suor proliferando o mau odor e acarretando constrangimento. 

Se nenhuma das dicas der certo, pense num echarpe ou cachecol, feitos em acrílico, Flanela, lã ou pelo de algum animal. Eles aquecem bem e são fáceis de serem guardados. 

Aproveite este período para vivenciar o que o inverno nos proporciona. Reúna com os amigos em casa com um bom vinho e uma comida quentinha. Ou mesmo um delicioso café. 

Tânia Araújo
Contato@taniaaraujo.com.br
31 - 996781865



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

1. duas visões  (contribuição do leitor)
Certa vez, caminhava eu, tranquilamente por um bairro de Recife quando, em dado momento, passava por mim uma senhora com uma criança, mais precisamente um menino. Ele por sua vez exclamou: -- Mãe, cuidado, olha o homem na sua frente! A senhora, exclamou sem demora: -- Um homem não filho, um cego!!!...

2. ato caridoso (contribuição do leitor)
Um companheiro nosso, transitava por um bairro também de Recife. Em dado momento, ele quis atravessar a Avenida. Prontamente, uma alma caridosa, mais precisamente um homem o atravessou porém, quando nosso colega agradeceu, ouviu a seguinte resposta: -- Não tem de que amigo, favor agente faz até a um cachorro!!!...

3. O cego e o negão (contribuição do leitor)
Um cego viajava no transporte coletivo (hoje ele é psicólogo cheio de razão) e, a certa altura do translado, indignou-se com o fato de as janelas do ônibus estarem fechadas, ante as notícias de surto de meningite na cidade. Não lhe faltavam papas na língua. E foi soltando:
-- Caralho! Povo de merda! Essas janelas todas fechadas! Gente sem consciência!
Acho que o tipo não pensou que houvesse mais passageiros no coletivo. Mal terminou de pronunciar tais impropérios, achegou-se lhe um negão de uns dois metros e, catucando em seu ombro, foi dizendo:
-- Ó, meu camarada! Meu filhinho tá no colo da minha mulher. Tô chegando do pronto-socorro que ele tá doentinho. Por isso, eu fechei as janelas do "buse" desse lado... E tu podia ter mais educação. Não enxergar não te dá tanta liberdade.  O negão acrescentou ainda: -- Alguma dúvida?
Que fez o ceguinho metido? Tirou a bengala do saco e foi mais pra diante, perto do condutor, por via das dúvidas...

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* Paralimpíada - Agora tudo definido!

As seleções de: futebol de cinco, goalball e judô está formada!
Veja  quem serão nossos representantes!

1. terça-feira (28). O anúncio dos nomes das seis atletas que vão representar o Brasil foi feito através da página oficial da CBDV no facebook (/cbdvoficial).
A base da equipe que conquistou o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no ano passado, foi mantida. A única novidade ficou por conta do retorno da ala Claudia Oliveira. A atleta esteve presente nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012, assim como Ana Carolina, que vai para a sua quarta Paralimpíada.
- Um evento dessa grandeza é o sonho de qualquer atleta de alto rendimento. A nossa meta é subir no lugar mais alto do pódio, mas é claro que temos os pés no chão. Por isso estamos nos preparando e mantendo o foco total para esse evento de "mega" importância - disse a carioca Carol.
A caminhada da seleção verde e amarela começa no dia 08 de setembro, ainda sem o sorteio dos jogos definidos. O Brasil está no Grupo C da competição ao lado de Estados Unidos, Japão, Argélia e Israel. Na chave D estão Rússia, Turquia, China, Canadá e Ucrânia.
Já com as atletas convocadas para a maior competição do paradesporto mundial, a próxima fase de treinamento do selecionado brasileiro será de 10 a 19 de julho, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, em Niterói, Rio de Janeiro.
Rio 2016.

1.1 Confira a lista de convocadas:
Ana Carolina Duarte Ruas Custódio - Santos/SP
Claudia Paula Gonçalves de Amorim Oliveira - AMC/MT
Gleyse Priscila Portioli de Souza - SESI/SP
Neusimar Clemente dos Santos - Santos/SP
Simone Camargo Rocha - SESI/SP
Victoria Amorim do Nascimento - IBC/RJ

2. A Seleção Brasileira de Judô para deficientes visuais foi confirmada
para a disputa dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O Brasil estará presente em 12 das 13 categorias durante a principal competição do paradesporto mundial. A convocação conta com cinco medalhistas, entre eles, o maior nome da modalidade, Antônio Tenório.
Desde 1988 na grade dos Jogos Paralímpicos, o Judô é uma das modalidades que garante muitas medalhas para o Brasil. Até o momento, foram 18 atletas no pódio. A esperança é que esse número aumente nos Jogos do Rio. Líder do ranking mundial na categoria pesado, Wilians Araújo está
confiante em ótimo desempenho dos brasileiros e conta com o apoio da torcida.
- Desde 2013, em todas as competições que eu participei, principalmente as internacionais, que servem como parâmetro para avaliar como estamos, graças a Deus eu trouxe medalha em todas. Então é lutar consciente, com os pés no chão, e ir lá e fazer o que estou fazendo. Vai ser importante
ter a torcida a nosso favor. Eu sonho com essa medalha há muito tempo, e se Deus quiser vai dar tudo certo As expectativas são as melhores. Todo mundo tem chance de medalha e os resultados vão ser os melhores possíveis - disse Wilians, que por pouco não conquistou a primeira
medalha nos Jogos de Londres.
O Judô brasileiro será representado por cinco judocas medalhistas paralímpicos, como o tetracampeão Antônio Tenório, as vice-campeãs, Karla Cardoso, Lucia Teixeira e Deanne Almeida, e a medalhista de bronze, Michelle Ferreira, além dos outros talentos, que vão em busca de um lugar no pódio.

2.1 Confira a lista de convocados:
Abner Nascimento de Oliveira - ADEVIRN/RN (Categoria 73kg)
Alana Martins Maldonado - AMEI/SP (Categoria 70kg)
Antônio Tenório da Silva - CESEC/SP (Categoria 100kg)
Arthur Cavalcante da Silva - ADEVIRN/RN (Categoria 90kg)
Deanne Silva de Almeida  - ADEVIBEL/MG (Categoria +70kg)
Halyson Oliveira Boto - CESEC/SP (Categoria 66kg)
Harlley Damião Pereira de Arruda - CESEC/SP (Categoria 81kg)
Karla Ferreira Cardoso - CEIBC/RJ (Categoria 48kg)
Lúcia da Silva Teixeira Araújo - CESEC/SP (Categoria 57kg)
Michele Aparecida Ferreira - AJCS/MS (Categoria 52kg)
Rayfran Mesquita Pontes - CESEC/SP (Categoria 60kg)
Wilians Silva de Araújo - CEIBC/RJ (Categoria +100kg)

3. Voltando ao Goalball, vamos agora conhecer a seleção masculina:

A Seleção Brasileira de Goalball que irá buscar a inédita medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 foi confirmada pela comissão técnica, que aposta no time campeão do Parapan-Americano de Toronto 2015 para chegar à tão sonhada conquista.

Em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, a seleção bateu na trave e ficou com a medalha de prata. De lá pra cá o Brasil coleciona conquistas. Entre as mais importantes estão o Mundial de 2014, o bicampeonato dos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto, além da liderança do ranking mundial da modalidade há aproximadamente dois anos.

Nascido no Rio de Janeiro e rumo à sua primeira Paralimpíada, o ala Alex Sousa, mais conhecido como Labrador, destacou a importância de participar dos Jogos dentro de casa e falou sobre a expectativa de conquistar a tão sonhada medalha de ouro para o Brasil.

- Sou carioca e vou disputar minha primeira Paralimpíada no Rio. Não esperava acontecer uma coisa dessas tão cedo, mas batalhei muito, treinei muito, estou me dedicando e com a expectativa muito boa de que vamos conquistar esse ouro para o Brasil. Estamos batalhando demais e
nós merecemos - disse o carioca, que emendou.

- Estou um pouco ansioso pelo fato de estar próximo da competição. Cada dia se aproximando mais. Mas é uma ansiedade boa de entrar na quadra e mostrar o melhor Goalball. A gente vem treinando bastante e vamos treinar mais ainda para nos consolidarmos e chegar firme e fechado para
sermos campeões - encerrou Labrador.

3.1Confira a lista completa de convocação.

Alex de Melo Sousa - SESI/SP
Alexsander Almeida Maciel Celente - ACERGS/RS
José Roberto Ferreira de Oliveira - APACE/PB
Josemarcio da Silva Sousa - SESI/SP
Leomon Moreno da Silva - SANTOS/SP
Romário Diego Marques - SANTOS/SP
4. Agora a  vamos a seleção mais esperada e a favorita ao ouro! Vamos conhecer nossos antigos e novos heróis!

A Seleção Brasileira de Futebol de 5 que vai em busca da quarta de medalha de ouro e tentar manter a hegemonia nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 foi confirmada pelo técnico Fábio Vasconcelos. O selecionado canarinho contará com jogadores multi campeões, entre eles o craque Ricardinho, melhor jogador do mundo, e que está em processo de recuperação após passar por uma cirurgia no mês de abril.
O Brasil está no Grupo A da competição e estreia no dia 09 de setembro - ainda sem a definição da ordem dos jogos. Na primeira fase a Seleção enfrentará Turquia, Marrocos e Irã. A outra chave tem Argentina, China, Rússia e México, possíveis adversários na semifinal do dia 15 caso o Brasil avance. A final do Futebol de 5 será no dia 17, penúltimo dia dos Jogos Paralímpicos.
- Participar de uma Paralimpíada no Brasil me deixa muito feliz. É uma honra estar representando o país dentro da nossa casa, junto da nossa torcida. Graças a Deus tive essa oportunidade e vou fazer o meu melhor nos Jogos e dar alegria a essa torcida. Vai ser uma oportunidade única -
vibrou o ala/pivô Raimundo Nonato, campeão paralímpico em Londres 2012.

Companheiro de Nonato em mais uma Paralimpíada, o fixo Cássio Reis afirmou que o objetivo da seleção não tem outro foco a não ser o lugar mais alto do pódio. Segundo o baiano, a equipe fez um excelente trabalho ao longo do ciclo, desde 2013, o que manteve a confiança em alta. - Não haveria outro pensamento para qualquer um de nós que compõe a seleção senão o objetivo maior que é a medalha de ouro. A gente vem trabalhando durante todo o ciclo com esse objetivo e graças a Deus todos os pilares foram construídos da melhor forma possível e de maneira solida. Temos total confiança. Estamos no nosso melhor e o grupo tem a sensação de dever cumprindo, de um trabalho bem feito - disse o fixo Cássio, que ainda emendou.
- Já tive a felicidade de vestir a camisa da seleção brasileira numa Paralimpíada. Sei da importância que é a maior competição de todas.
Graças a Deus tive a felicidade de trazer a medalha de ouro (em Londres 2012), então a gente sabe que com aquele titulo a gente traz a obrigação de fazer bonito dentro de casa. Temos um histórico que nos obriga a isso. Temos essa responsabilidade e a gente sabe que a pressão será grande. Todos os olhos estarão voltados para nós. Sem sombra de dúvidas farei o que for possível e sempre frisando a superação para que a gente consiga o nosso objetivo. Sei que todos estão com o mesmo pensamento; comissão e atletas do Futebol de 5 falam a mesma língua, vestem a camisa da mesma forma. Faremos o melhor possível para manter essa hegemonia e abraçar essa medalha de ouro mais uma vez - finalizou o defensor brasileiro.
Desde 2007 a Seleção Brasileira conquistou todas as competições que participou. De lá pra cá foram duas Paralimpíadas (o Brasil tem três), duas vezes o mundial (o Brasil é tetra), três Parapan-Americanos, duas edições da Copa América, além de desafios internacionais.

4.1 Confira a lista completa.
Goleiros
Luan de Lacerda Gonçalves - AGAFUC/RS
Vinícius Tranchezzi Holzsauer - APADV/SP
Fixo
Cassio Lopes dos Reis - ICB/BA
Damião Robson de Souza Ramos - APACE/PB
Alas
Gledson da Paixão Barros - APADV/SP
Severino Gabriel da Silva - APACE/PB
Tiago da Silva - URECE/SP
Pivôs
Jeferson da Conceição Gonçalves - ICB/BA
Raimundo Nonato Alves Mendes - ADVP/PE
Ricardo Steinmetz Alves - AGAFUC/RS

5. Considerações finais:
Quero parabenizar todos que foram convocados!
 Através da atleta  Victoria Amorim, que hoje é uma das melhores e a mais nova dessa seleção. Quero através dela deixar meu forte abraço e transmitir de todo coração uma energia muito forte para que cheguem ao ouro!
No futebol, escolho deixar uma energia de guerreiros, através de uma pessoa que tem um histórico realmente de guerreiro!
Fábio Vasconcelos que já esteve como saldado dentro de quadra e hoje se encontra como um verdadeiro general no comando dessa seleção brilhante e sempre guerreira!
No Judô, escolho uma pessoa que é meu ídolo dentro dos tatâmis! Antônio Tenório é o nome dele! Ele é na minha opinião um mito do Judô no Brasil e no Mundo Paralímpico! Conquistou cinco medalhas nos cinco jogos paralímpicos que esteve. Foram quatro de ouro e uma de bronze.
Por isso deixo através de grande campeão, minha energia para esse esporte que é o que amo!
Sou colunista, mas antes de tudo um Judoca!
Então peço desculpas por minha colocação, mas gostaria de compartilhar com vocês leitores que considero meus amigos!
Por fim, espero e tenho certeza que teremos, muitas medalhas em todos os esporte que irá está sendo representados por grandes atletas!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

* O cartão de crédito  pode destruir sua vida financeira

Texto perfeito, é grande, mas vale a leitura toda.

O cartão de crédito é uma ferramenta que pode ser usada para destruir sua vida financeira ou para facilitá-la. Existem muitas armadilhas envolvendo o uso do cartão de crédito e muito prejuízo poderia ser evitado se todos passassem por algum treinamento antes de receber o primeiro cartão. Uma parte da população não sabe usar o cartão de forma inteligente e são justamente estas pessoas que geram mais lucro para as administradoras e bancos. A ignorância da população é explorada pelas operadoras quando oferecem o crédito rotativo como alternativa vantajosa em seu material publicitário.
Aprende os a usar o cartão de crédito cometendo erros e sofrendo prejuízos. Atualmente 30% do salário dos brasileiros são utilizados para pagar a conta do cartão de crédito. Pesquisas mostram que 76% das famílias endividadas estão devendo a conta do cartão de crédito. Existem 87,5 milhões de cartões de crédito e 106,2 milhões de cartões de débito no Brasil. Por ano são feitas mais de 10 bilhões de transações usando cartão de crédito e débito no país.
O mercado de cartão de crédito no Brasil é trilionário. A estimativa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços é que em 2014 o volume de transações com cartões supere pela primeira vez a marca de R$ 1 trilhão. Veja o que significa isto em pilhas de notas de 100,00.
1 trilhão = R$ 1.000.000.000.000,00
Quem paga com cartão, paga mais caro
Quando você compra qualquer coisa no cartão de crédito, o comerciante não recebe todo valor que você pagou. A administradora do cartão fica com uma parte do valor pago e repassam a outra parte para o comerciante.
É claro que o comerciante repassa este custo para o consumidor. Os preços dos produtos que você encontra em qualquer loja já possuem os custos das opções de pagamento embutidos.
Isto significa dizer que a existência de cartões de crédito e de débito encarecem todos os produtos vendidos no comércio. É por isto que alguns comerciantes aceitam
oferecer descontos maiores quando você informa que pretende pagar em dinheiro. Ele está apenas repassando, em forma de desconto, o custo que teria com a administradora de cartão.
Custo 1 - No Brasil as administradoras de cartão cobram entre 4% e 5% de taxa de desconto dos comerciantes que aceitam cartão de crédito. Quanto menor é o comerciante maior é a taxa. Quando o pagamento é feito por débito esta taxa fica entre 1,5% e 2,5%. Se você gasta R$ 1.000,00 por mês pelo cartão de crédito poderia economizar R$ 600,00 por ano só de custos embutidos pelos comerciantes para pagar estas taxas das administradoras de cartão. O curioso é que estas mesmas administradoras de cartão de crédito cobram taxas menores no exterior. Lá fora os comerciantes pagam 2% ou menos de taxa para as administradoras. Aqui eles cobram o dobro. Isto mostra
que não são só os impostos elevados cobrados no Brasil que fazem os produtos no exterior serem mais baratos baratos.
Custo 2 - Os comerciantes também pagam pelo aluguel daquele aparelho eletrônico chamados de POS (sigla de Point of Sale) utilizado para passar o seu cartão de crédito.
O custo deste aluguel é repassado para o consumidor.
Custo 3 - O comerciante brasileiro demora 33 dias para receber o dinheiro que você pagou utilizando cartão de crédito. Estes dias sem receber também representam um custo muito grande para o comerciante.  O dinheiro parado tem seu custo, não renderá nada para o comerciante, na verdade ele perderá valor devido a inflação.
O comerciante precisa do dinheiro da venda para repor a mercadoria, pagar impostos e todos os outros custos da loja. Para antecipar o recebimento também existem custos. Tudo isso é repassado para o preço final que o consumidor paga. Na Argentina as mesmas administradoras de cartão liberam o valor pago pelos clientes em apenas 7 dias. Nos EUA e nos países da Europa este prazo é de apenas 2 dias.
Indústria do cartão não é regulamentada
Em outros países a indústria de cartões de crédito é regulamentada pelo Governo. Muitas decisões que tomam precisam seguir regras ou serem aprovadas. No Brasil não existe esta regulamentação. Graças a isto as administradoras de cartão podem obter lucros absurdamente elevados se comparamos com os lucros que elas conseguem em outros países.
Estas administradoras não sofrem fiscalização do banco central quando decidem taxas e condições que serão impostas aos comerciantes e consumidores. Elas podem cobrar a taxa que desejarem. Como existem poucas operadoras, os empresários e os consumidores ficam reféns do sistema. No final, você paga mais caro por tudo que compra.
Todo este poder está concentrado em apenas duas grandes bandeiras de cartão de crédito. Uma começa com V a outra começa com M. As duas juntas representam 91% de
todo mercado de cartões de crédito do Brasil. Podemos dizer que existe um duopólio no mercado de cartões que dificulta a existência de uma verdadeira concorrência que possa beneficiar o mercado.
Taxas cobradas do consumidor
Os emissores dos cartões de crédito são os bancos. Eles lucram cobrando as taxas administrativas do cartão em forma de anuidade ou mensalidade. A armadilha funciona da seguinte forma: Primeiro eles criam pelo menos 3 ou 4 tipos de cartão de crédito diferentes que utilizam nomes pomposos como Gold, Diamante, Platinum, Esmeralda, ou qualquer outro mineral ou metal precioso. Também podem utilizar nomes como Premium, International, Infinit ou cores em inglês. Existe um cartão de uma bandeira famosa que utiliza o nome "Black Centurion" e que provavelmente é o cartão mais exclusivo (que exclui) do mundo já que somente 17 mil pessoas o possuem.
O objetivo dos bancos e das administradoras é promover e divulgar a segregação entre as pessoas com base na sua renda ou poder de compra. Eu conheço pessoas que pagam anuidades elevadas por cartões de crédito com nomes e cores que possam representar algum status social. É exatamente este comportamento infantil que faz o mercado lucrar tanto com o pagamento de anuidades. Na prática isto é uma bobagem. Se você tem orgulho de ter um cartão de crédito diferenciado e paga caro por isto, infelizmente está fazendo papel de bobo e precisa rever seus valores.
Juros mais caros do Planeta
No Brasil, as empresas de cartão de crédito cobram as maiores taxas de juros do planeta. Nenhum povo no mundo aceita pagar taxas tão elevadas como as que são cobradas dos brasileiros. E isto se explica pela nossa falta de educação financeira.
Quando o comerciante parcela no cartão sem juros, não tenha dúvida que os juros já estão embutidos no preço do produto. A cobrança dos juros acontece para o comerciante que por sua vez repassa este custo para o preço do produto à vista. Nunca aceite comprar um produto à vista pelo mesmo preço que é cobrado parcelando no cartão de crédito. Solicite desconto e se for negado procure a concorrência.
É comum receber junto com a fatura, ofertas sobre as vantagens de parcelar a dívida do cartão ou pagar o mínimo (crédito rotativo). O problema é que as pessoas não sabem fazer as contas direito e acabam perdendo muito dinheiro aceitando estas propostas.
É importante perceber que 10% ou 12% de juros por mês é absurdamente elevado. Observe que 12% ao mês é igual a 289,59% ao ano. Use o conversor de taxa mensal para anual.
Se você pagar 289,59% de juros ao ano em uma dívida de R$ 1.000,00 verá seu problema se transformar em R$ 3.895,98 devidos em apenas 12 meses. Depois de 2 anos a dívida será de R$ 15.178,63. Depois de 3 anos a dívida será de R$ 59.135,57. Se a dívida não for paga em 5 anos ela se transformará em assombrosos R$ 897.596,93.
E se a pessoa esperar mais 1 ano, completando 6 anos de dívida terá que pagar absurdos R$ 3.497.016,10. Isto é o poder dos juros compostos que torna o negócio de cartão de crédito ser tão lucrativo no Brasil. Use o simulador dos juros compostos e simule 12% ao mês de um valor inicial de R$ 1.000,00 com 0,00 de valor mensal.
É por isto que você nunca deveria pensar na possibilidade de criar uma dívida com seu cartão de crédito. Não existe nada mais devastador na vida de qualquer pessoa.
É a maneira mais fácil de transferir sua renda para os outros sem receber quase nenhum benefício em troca. O cartão de crédito quando é mal utilizado é a melhor maneira de empobrecer ao longo do tempo.
O Perigo da Cláusula Mandato
Existe uma cláusula no contrato que você assinou ao solicitar seu cartão de crédito que se chama "cláusula mandato". Ela faz você dar poderes para a administradora de cartão de crédito para realizar diversos negócios jurídicos em seu nome, sem que você seja avisado sobre isto. Na prática você transforma a administradora do cartão em sua procuradora. Ela terá uma procuração sua que permite abrir conta corrente em seu nome e até contratar empréstimo em seu nome em benefício próprio.
Funciona assim: Quando você fica devendo a conta do seu cartão de crédito, a administradora do cartão não fica no prejuízo. Ela utiliza esta procuração e faz um empréstimo em seu nome. Este empréstimo normalmente é feito junto ao banco emissor do seu cartão. O banco empresta o dinheiro que vai direto para o bolso da administradora do cartão. Você se transforma em um devedor do banco e precisa se submeter a taxas e juros exorbitantes como se tivesse solicitado o empréstimo e aceitado todas as condições impostas, quando na verdade quem fez isto foi a administradora do cartão usando o seu nome.
Esta é apenas uma entre diversas coisas estranhas e perigosas que existem nos contratos de cartão de crédito que a maioria das pessoas não lê ou não entende quando lê. O fato e que empresas de cartão de crédito e bancos não são seus amigos. Você precisa tomar muito cuidado com os dois.
Você sofre de Desconto Hiperbólico Subjetivo?
Talvez você nunca tenha ouvido falar do desconto hiperbólico subjetivo. Você não ouviu falar, mas esta armadilha cerebral é muito utilizada pelo mercado para lucrar sobre falhas na sua forma de pensar.
Responda as perguntas abaixo:
1) Vamos supor que você foi sorteado e uma empresa pretende te pagar R$ 1.000,00 de prêmio. Você tem a opção de receber R$ 1.000,00 agora ou R$ 1.100,00 no próximo mês. Você prefere receber o dinheiro logo para gastar com o que desejar? Ou aceita o sacrifício de ter que esperar 30 dias para receber R$ 100,00 a mais?
A maioria das pessoas vai responder que prefere receber o dinheiro logo para gastar imediatamente. Existe a ideia de que é melhor os R$ 1000,00 na mão do que R$ 1100,00 voando. Afinal de contas são apenas R$ 100,00 de diferença que te fariam esperar 30 dias para por as mãos no dinheiro e naquilo que o dinheiro poderia comprar imediatamente.
2) Agora temos a segunda situação. Você foi sorteado novamente, só que o prêmio só será pago daqui a 1 ano. Você tem duas opções. Receber os R$ 1.000,00 de prêmio daqui a 1 ano ou esperar apenas 1 mês a mais para receber R$ 1.100,00. Você topa esperar só mais 30 dias para receber R$ 100,00 a mais?
A maioria das pessoas vai pensar assim: Se vou esperar 1 ano, então posso esperar 1 mês a mais e receber R$ 100,00 a mais.
Observe que não existe muita diferença entre as duas situações. Nas duas você só precisa esperar mais 30 dias para receber R$ 100,00 a mais.
Este teste mostra porque as pessoas compram tanto quando estão com cartão de crédito no bolso. O nosso cérebro trabalha contra nós quando nos exige a recompensa imediatamente. Como a possibilidade de receber os R$ 1.000,00 é imediata, o nosso cérebro não se importa em perder R$ 100,00. Preferimos perder dinheiro a adiar nossa satisfação. O prazer imediato tem seu preço.  Quando a satisfação é jogada para o futuro, não nos importamos muito em esperar mais 30 dias para receber R$ 100,00 a mais.
Quando você não tem dinheiro e entra em uma loja com o cartão de crédito no bolso, a sua mente pede a satisfação imediata. O importante é o presente e não o futuro.
Você sabe que obter o prazer agora vai te gerar um prejuízo no futuro. Você sabe que ao parcelar a dívida terá que pagar juros (perderá dinheiro). Você sabe que já tem muitas dívidas e que provavelmente aquela despesa vai estourar seu orçamento fazendo você entrar no vermelho. Só que o prazer é imediato e o sofrimento é futuro. O seu cérebro tende a não se importar com as consequências futuras.
Somos seres programados para buscar satisfação imediata. Postergar nossa satisfação e prazer vai contra nossa natureza animal (emoção) e depende de um esforço (razão) para tomar a decisão correta e racional.
Este mecanismo é tão poderoso que criamos diversas desculpas para não postergar a gratificação, e estas desculpas parecem bem racionais, mas na verdade é a ação do nosso lado emocional sabotando nosso planejamento financeiro.
Armadilha do Cartão de Crédito
Conheça agora algumas armadilhas, dicas e cuidados que você precisa ter com o cartão de crédito
Andar com cartão de crédito não é seguro Em muitas capitais do Brasil o crime de sequestro relâmpago se tornou comum e isto se deve ao uso do cartão de crédito como alternativa para o dinheiro. No passado os marginais pediam a carteira da vítima e fugiam com o dinheiro. Como as pessoas não utilizam mais dinheiro o alvo são os cartões de crédito. Enquanto a pessoa fica como refém de um marginal a outra vai fazer compras com o cartão.
Para evitar este problema é importante deixar o cartão de crédito em casa. É melhor andar com dinheiro no bolso já que isto resolve o problema do marginal e evita que você seja obrigado a passear pela cidade dentro do porta-malas do seu próprio carro.
O maior problema de andar com dinheiro no bolso é se expor com mais frequência nos caixas eletrônicos para sacar dinheiro.
O uso de dinheiro também evita o problema de clonagem de cartão de crédito.
O cartão de crédito não é o meio de pagamento mais seguro na internet. O boleto bancário continua sendo a opção mais segura, principalmente para comprar em lojas que você não conhece ou não confia.
Limite de 30% da sua renda
Cartões com limite igual ou superior a sua renda mensal geram um enorme risco para sua vida financeira se forem mal utilizados. O ideal seria solicitar para a administradora de cartão que o limite de gastos mensais não ultrapasse 30% da sua renda.
Não pague o mínimo, deixe o cartão ser bloqueado
Se você não resistiu aos impulsos de consumo e acabou exagerando nas compras pelo cartão de crédito e agora não sabe mais como pagar, não pague o valor mínimo, não entre no crédito rotativo, principalmente se você tem histórico de ficar pagando o valor mínimo por muitos meses até quebrar de vez. Se é para quebrar que isto ocorra rapidamente e não fique se arrastando por muito tempo. No caso de uso compulsivo do cartão o melhor que você pode fazer é não pagar a dívida logo no primeiro mês
para que a operadora possa cancelar o seu cartão. Nas duas situações você terá que pagar juros, sendo que ao não pagar nada para a operadora o seu cartão será bloqueado rapidamente e você não terá mais nenhuma chance de aumentar sua dívida nos meses seguintes. Você rapidamente vai se conscientizar que passa por um problema e terá que enfrenta-lo de frente. Pagar o mínimo do cartão por muitos e muitos meses significa empurrar o problema financeiro com a barriga, adiar o confronto com a realidade.
Programa de pontos e milhagem
Você pode recuperar uma pequena parte do dinheiro que paga a mais para o comerciante quando compra com cartão através dos programas de ponto. Aqueles pontos que você acumula é uma migalha perto dos lucros que as administradoras conseguem obter com as suas compras. Estas migalhas no final de 1 ano utilizando cartões de crédito
podem se transformar em passagens aéreas e outros prêmios. Em 2013 o total devolvido para os consumidores em forma de pontos em programas de recompensa foi de R$ 2,4 bilhões.
Você só precisa tomar cuidado com algumas armadilhas.
1. Não compre produtos e serviços que não precisa só para acumular pontos. Isto não faz nenhum sentido.
2. Não empreste seu cartão para amigos e parentes com objetivo de obter pontos. É comum as pessoas mais próximas prometerem pagar e depois descumprir.
3. Cuidado para não trocar de marcas de produtos e de lojas para obter mais pontos quando elas cobram preços mais caros que a concorrência. Na maioria das vezes não compensa pagar mais caro para obter pontos.
4. Não troque o desconto que o comerciante pode oferecer no pagamento à vista pelo pagamento em cartão só para conseguir mais ponto, na maioria das vezes não compensa.
5. Não deixe que o sistema de recompensa do cartão de crédito modifique seu comportamento de consumo levando você a gastar mais com o que não precisa.
Enganação da compra parcelada 
Por incrível que pareça existem pessoas que compram no cartão de crédito com a falsa sensação de que estão levando um produto para casa sem gastar nada. Existem estudos que mostram que a "dor" ou o "sentimento de culpa" durante a compra de um produto usando o cartão é menor se comparado com a compra usando dinheiro. Estas pesquisas compravam que você tem mais coragem e prazer comprando um produto de R$ 1.000,00 usando cartão de crédito do que contando 20 notas de R$ 50,00 antes de entregar para o caixa da loja.
Retirar os R$ 1.000,00 da carteira, contar o dinheiro e entregar para a loja produz um sentimento de perda. Antes sua carteira estava cheia com 20 notas de R$ 50,00 e agora você sairá da loja com a carteira totalmente vazia.
Já quando você usa o cartão de crédito, não passa por este sentimento de perda. O cartão sai da sua carteira e volta para ela da forma que saiu. Você não viu evidencias físicas de uma perda de dinheiro. O que os olhos não podem ver o coração não sente. Você realmente precisa sentir a dor do dinheiro saindo das suas mãos.
Ai entra a educação. Você precisa desenvolver a percepção de que o cartão de crédito é uma máquina de destruição da sua renda futura. Se você não tem dinheiro, você realmente não tem dinheiro. O cartão de crédito funciona como uma máquina de teletransporte da sua renda futura. Ele permite que você gaste hoje aquele dinheiro que ainda não recebeu. É como comer os ovos que ainda não saíram da galinha. A dor que você sentiria pagando à vista só irá sentir no futuro quando a fatura chegar.
Como já falei, temos o problema de não nos importarmos muito com a dor ou prazer futuro.
As pessoas precisam mudar a forma como olham para um cartão de crédito. Ele não deve ser visto como um realizador de sonhos, um produtor de satisfação imediata.
Ele deve ser visto como uma arma perigosa que se não for utilizada da forma correta pode gerar enormes prejuízos e sofrimentos Quebre seu cartão de crédito
Se você anda sofrendo com os problemas que os seus cartões de crédito estão gerando, não pense duas vezes. Quebre seus cartões, você não precisa de problemas na sua vida. Não tenha dúvida que os seus pais e seus avós tinham menos problemas financeiros pelo fato de só gastarem aquilo que ganham. O cartão de crédito permite que você gaste aquilo que não tem quando é mal usado. Se você não consegue tirar proveito do mesmo, quebre o cartão como medida de emergência.
Cartão de crédito é como escova de dente
Você emprestaria sua escova de dente para seus melhores amigos e parentes caso eles pedissem sua escova emprestada? Eu acredito que ninguém emprestaria. Com cartão de crédito é exatamente a mesma coisa. Não empreste seu cartão de crédito para ninguém e evite muitos problemas. Se você perder um amigo por causa disso, fique feliz, sua amizade com esta pessoa não tinha muito valor. E isso também vale para seus parentes. Você não é obrigado a usar o seu crédito para comprar nada para ninguém.
E amigo de verdade não incomoda o outro pedindo cartão emprestado. Se você enfrentar algum problema por ter respondido um "NÃO" se conforme, esse problema vai passar com o tempo. Já se você entrar em uma dívida de cartão de crédito o problema será enorme e não se resolverá com facilidade. Dizer não, não dói.
Débito é melhor que crédito
O cartão de débito permite que você gaste só aquilo que você tem. Quando acaba o dinheiro da sua conta corrente você fica impedido de gastar o seu salário do mês seguinte. E no futuro você vai se sentir mais feliz recebendo seu salário inteiro, sem precisar pagar dívidas do passado.
Você não precisa de vários cartões
Já vi pessoas que tinham mais de 20 cartões de crédito diferentes. Você não precisa disso. Concentre todas as suas despesas em apenas um cartão de crédito para acumular seus pontos. Existem pessoas que possuem 2 cartões. Um cartão possui um limite maior, normalmente ele é oferecido pelo banco onde você recebe seu salário ou rendimentos.
O outro cartão possui um limite bem pequeno. Prefira estes cartões de limite baixo para fazer compras no seu cotidiano e pela internet. Se este cartão for clonado o estrago será pequeno já que ele terá um limite pequeno. Já o cartão de limite maior você deixa guardado na sua casa para compras mais caras que forem programadas como viagens, eletrodomésticos, etc.
Como cancelar a anuidade do seu cartão de crédito:
Assista este vídeo do Seiiti Arata, ele é autor de alguns cursos muito interessantes como o curso de Produtividade Ninja. Ele ensina uma técnica para negociar a redução ou o cancelamento da sua taxa de anuidade.

Tutorial: como cancelar as taxas de bancos e cartão
https://www.youtube.com/watch?v=6ci_pcFlXbQ

Conclusão:
Cartão de crédito não é brinquedo. Não é símbolo de status. Cartão de crédito não faz parte da sua renda mensal. Cartão de crédito não propicia momentos de prazer e felicidade como mostra o comercial, felicidade também era prometida pelos comerciais de cigarro e ainda são oferecidas pelos comerciais de bebidas alcoólicas.
Administradores de cartão de crédito e bancos não são seus amigos, não querem o seu bem e nem o bem da sua família. A única coisa que eles querem é o seu dinheiro, embora não queiram que você perceba isto claramente. Se você usa cartão de crédito, uma parte do seu salário já fica com as administradoras de cartão pelo fato dos comerciantes embutirem os custos do cartão no preço de todos os produtos.
Até as pessoas que não possuem cartão de crédito pagam mais caro já que em muitos estados a lei proíbe o comerciante de cobrar preços menores para pagamento em dinheiro.
Existe uma queda de braço entre representantes do comércio e administradoras de cartão com relação a este assunto.
O cartão de crédito é como aquele abutre que espera calmamente sua vítima sucumbir para se aproveitar da situação. No menor deslize, no pequeno descontrole, no pequeno esquecimento no dia de pagar a fatura, o seu cartão de crédito esta ali, no seu bolso, do seu lado, de prontidão, pronto para cobrar taxas de juros de quase 300% ao ano.
Tenha medo do seu cartão de crédito e não amor por ele. Use o cartão com cuidado. Quando a situação financeira apertar, prefira fazer um empréstimo pessoal. Busque opções de crédito mais baratas. Você não vai precisar se esforçar muito. Toda as opções são mais baratas que os juros do cartão de crédito.

Fan Page: https://www.facebook.com/Acessibilidade-em-Foco-1728644177408135/?refid=12

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:


1. *De: Manoel Negraes <manoel.mid@gmail.com>

Boa tarde a todos,

Parabéns pelo trabalho.

Tenho baixa visão e atuo na área de inclusão há mais de 10 anos. Já atuei no poder público e no terceiro setor.

Gostaria de saber se poderia publicar dois artigos que escrevi sobre baixa visão.

Também, gostaria de saber a opinião do grupo em relação à bengala verde. Eu, particularmente, considero o tema da baixa visão fundamental e a questão da bengala verde um bom instrumento, se for utilizado adequadamente.

Obrigado,

Manoel Negraes
Curitiba – Paraná.

*REDAÇÃO DO CONTRAPONTO:

Salve Manoel.


Obrigado por suas palavras sobre nosso trabalho.
Não conheço o "Bengala verde", daria para falar sobre.
Quanto a seus textos, publicaremos com prazer, para isto temos a coluna Observatório Contraponto, a qual sou responsável.

Valdenito de Souz a- redação


2. De: Manoel Negraes <manoel.mid@gmail.com>

Olá,

Prazer em falar com você.

Seguem anexos os meus textos para publicação. Agradeço muito!

a iniciativa da bengala verde, se não estou enganado, surgiu na Argentina. A proposta é pessoas com baixa visão, como eu, usarem uma bengala de cor verde para diferenciar da bengala branca, usada por pessoas cegas. É uma forma de conscientizar a sociedade e combater o preconceito e as situações de desconfiança e de constrangimento pelas quais passamos.

Abraços.

Manoel.

Redação do Contraponto:

Obrigado pelos textos e pela informação sobre a Bengala verde.

Seus textos serão publicados na coluna "Observatório Contraponto".

Valdenito de Souza - redação
 

3.  Lucas <lucaspensador90@gmail.com>

Em 29/06/2016 12:46, Lucas escreveu:

> Diga-me algo:
> é possível que os membros desta lista postem artigos no Contraponto?
> Há exigências? Se sim, quais?
> Grato.

* Redação: 

Salve,

Algumas colunas do Contraponto (Bengala de fogo, tirando de letras, classificados),  estão abertas aos leitores.

Se você tiver alguma sugestão avaliaremos com prazer.



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@gmail.com

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no site do jornal contraponto, confira em:  jornalcontraponto.exaluibc.org.br

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


* 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.
solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

* Ouça a rádio Contraponto acessando seu blog oficial radiocontraponto.org.br;  a web-rádio da associação: programas, músicas e muitas informações úteis.

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

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

* 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.

---

* 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
desfazer um   preconceito?!

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

