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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Décimo Quinto encontro Dosvox

Eis o encontro que se repetindo mais uma vez continua se renovando no ânimo dos encontristas, principalmente pelo espírito construtivo e agregador daquele que, sendo o responsável maior pelo sistema dosvox, é também o maior motivador do encontro. Aos detratores, tanto do encontro
quanto do sistema, sugerimos que fiquem à vontade para criar algo melhor e, para tal, lembramos que não lhes poderá faltar a competência e a visão humana que sobraram ao Prof. Antônio Borges que soube tirar leite de pedra e, com uma equipe reduzida e na maioria das vezes sendo paga apenas pela própria boa vontade de cada um, mantém o sistema que trouxe tantos cegos para o mundo da informática.
"dosvox, o que você deseja?"
Desejamos que o espírito agregador e construtivo do professor Antônio Borges nos contagie a todos e que os encontros, dosvox ou não,  aconteçam entre todos e para cada um de nós.


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório do mês de agosto / 2012 da Diretoria Executiva

**

A comissão revisora do estatuto iniciou suas reuniões para apresentar propostas de mudanças no Estatuto atual.

**

No dia 07/08 foi realizada uma entrevista com o professor Victor Alberto para o Projeto Memória.

No dia 14/08, realizou-se outra entrevista para o mesmo Projeto, desta feita com a professora Salete.

**
No dia 18/8, em parceria com o Conselho Brasileiro para o Bem estar da Pessoa Cega, foi realizada mais uma etapa do Campeonato estadual de dominó.

**

Ainda no dia 18/08, foi realizada uma homenagem à professora Salete.

A entidade entrou em contato com a SuperVia para cobrar mudanças na questão da acessibilidade das pessoas com deficiência às estações e aos trens.

**

A Associação preparou uma apostila para ser impressa no sistema braile, comum e em formato digital, com dicas de como a sociedade deve se relacionar com uma pessoa cega.

**

Também foi criado um cadastro de empregos para deficientes que procuram colocação no mercado profissional.

**

Foram abertas as inscrições para a Oficina de Xadrez, promovida pela Associação.

**

Departamento de Tecnologia

* Marcos Valério Rangel, assumiu a direção de marketing na Rádio Contraponto e na Escola Virtual José Álvares de Azevedo.

* Reformatação da Escola Virtual: a Escola Virtual está estruturada em quatro projetos:

1. Projeto  Terceiro Milênio (onde serão ministrados cursos, palestras, seminários, etc);

2. Projeto Mulheres em Ação (espaço de debates das mulheres) – Gestoras: Suilan Lyra e Jaquelina Roling

3. Projeto Idioma (cursos/ conversação de línguas) -- Gestora: Denise Alves

4. Canal livre (espaço de liberdade de expressão) -- onde são veiculados os seguintes eventos:

4.1 Acessibilidade em Foco
4.2 Diálogo Contemporâneos
4.3 Cegos Empreendedores
4.4 Os DVS e as urnas (entrevistas com candidatos cegos nas próximas eleições).

* A rádio Contraponto estreou novo programa "ESPAÇO ZEN", comandado por José Carlos dos Santos.

Gilson Josefino - Presidente


#3. O IBC  EM FOCO

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

O IBC Em Relevo

Neste número pretendo relacionar e apreciar tudo o que se produz e se imprime em nossa instituição, seja em Braille ou sistema comum, sejam obras didáticas ou paradidáticas, bem como outras publicações de caráter geral de formação, de informação e cultura, ou aquelas que se pretendem técnico-científicas.
Destaque para o que se produz no audiolivro, cujos critérios de seleção das obras são desconhecidos, com locutores profissionais e a colaboração de voluntários.

Os livros didáticos, submetidos a um processo precário de adaptação, em sua maioria atendem a uma demanda externa, para socorrer os alunos cegos matriculados nas chamadas escolas regulares espalhadas pelas diferentes unidades da federação, em uma perspectiva que o MEC chama de Educação Inclusiva.
Entre as publicações, temos a registrar: A septuagenária e cada vez mais nova Revista Brasileira para Cegos, fundada por nosso Professor de Inglês da casa, José Espínola Veiga, cuja esposa, dona Eva, nos deixou recentemente, já com 90 anos. Juntamente com a  RBC, temos a Revista Pontinhos, criada pelo Professor Renato Monard da Gama Malcher em 1959, para atender ao público infanto-juvenil. Essas duas publicações em Braille têm um papel de suma importância como ferramenta de acesso democrático à informação, à cultura e ao que se costuma chamar de entretendimento.

A RBC atende ao público adulto, não só no Brasil, como aos países de língua portuguesa. No momento essas duas publicações encontram-se em fase de reestruturação, não só para permitir uma maior participação dos seus assinantes, bem como para lhes diminuir o espaçamento de
periodicidade. A intenção da Comissão Editorial é tornar as duas publicações, mensais, a médio prazo. Para tanto, é necessário diminuir as possíveis falhas.

A Revista Benjamin Constant se pretende uma publicação acadêmica, na qual são publicados artigos de mestres e doutores.

Finalmente, temos o suplemento "Visando," instrumento oficial dos órgãos oficiais da direção do IBC, que pretende relatar eventos e realizações dos alunos e ex-alunos, dentro e fora da instituição.

Todas essas publicações têm um contato: 
página do IBC: www.IBC.gov.br. 
Telefone: 3478-4458. 

Ainda no âmbito das relações externas, a comunicação deve ser encaminhada para: faleconosco@ibc.gov.br.

Qualquer colaboração para esta coluna, envie para: vtr.alberto@gmail.com.

Lembrando que no próximo mês de setembro, o IBC completa no dia 17, mais uma data histórica de 158 anos, de realizações no campo da Educação Especializada de qualidade, sempre forjando cidadãos, e com um foco sabidamente inclusivo.

Vitor Alberto da Silva Marques.


#4.  DV EM DESTAQUE

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

1- Deficiente visual se forma em Teologia com uso de computadores

Enoque Leite é o primeiro aluno deficiente visual da cidade de Cunha, em São Paulo. Mesmo com todas as dificuldades para estudar, Enoque conseguiu se formar na faculdade de teologia. Sua melhor ferramenta não foi o braile, mas sim, o computador.
O vídeo é uma produção de Pedro Fernandes. Para assisti-lo, clique no link a seguir: http://www.youtube.com/watch?v=BHXJNIumHcI&feature=player_embedded 

Fonte: EBC

**

2- Deficiente visual lê item da Carta de Serviços ao Cidadão em ato de lançamento no TRT 14

O deficiente visual Emanoel Velasques leu na manhã de sexta-feira (10) no ato de lançamento em Porto Velho um trecho em braille da Carta de Serviços ao Cidadão, editada juntamente com o audiolivro pelo Instituto Benjamin Constant, e cedida para ampliação do programa de acessibilidade nas unidades do TRT de Rondônia e Acre.

O ato marcou, ainda, a entrega de vários exemplares em braille e audiolivro da 2ª edição da Carta à Associação dos Deficientes Visuais de Rondônia (Asdevron), e de outros dois volumes, bem como das versões impressa e eletrônica à Biblioteca Valentin Carrion, da Escola Judicial (EJUD).

Marise Neves Monteiro, técnica em assuntos educacionais e chefe da Divisão de Imprensa Braille do Instituto Benjamim Constant (RJ), entregou os exemplares à Biblioteca e falou da importância da iniciativa do Tribunal como o primeiro do país a se preocupar em tornar mais fácil o acesso de pessoas com deficiência aos seus serviços.

A professora lembrou que há 158 anos o Instituto rasga trilhas e alarga os horizontes da pessoas com deficiência visual no país. “Nos tornamos um Centro de referência, em nível nacional, para questões da deficiência visual. Possuímos uma escola, capacitamos professores na área da deficiência visual, assessoramos escolas e instituições, realizamos consultas oftalmológicas à população, reabilitamos e produzimos materiais especializados”. 

A produção anual do Instituto, acrescentou: é de aproximadamente 250 títulos adaptados e impressos em braille, o que corresponde a 8,8 milhões de páginas em braille, e temos convênio com o Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional (FNDE), Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e Plano Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e fazemos parcerias com outras instituições, como esta com o TRT da 14ª Região. 

Depois de classificar como “inovador” o trabalho de parceria com o Instituto Benjamin Constant, a presidente do Tribunal, desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, explicou ter a Carta de Serviços dois princípios fundamentais: a transparência e o padrão do serviço. “Com essa Carta de Serviços, o cidadão comparece nos balcões de atendimento sabendo quais os serviços oferecidos, a quem deve se dirigir e de que forma ele pode acessar esses serviços”, disse Vania Abensur. 

A desembargadora citou a transparência, como um dos valores institucionais previstos na Carta, e disse que dessa forma é realizado o controle social pelo cidadão, que custeia a máquina pública através do pagamento dos seus impostos. Já o padrão de serviço se refere à qualidade desses serviços de forma igualitária para todas as pessoas, sem qualquer tipo de diferenciação ou privilégio.

Vasques afirmou aos jornalistas que a iniciativa do Tribunal em lançar a Carta de Serviços em braille é muito importante para que os deficientes visuais tenham mais acesso às informações e sobre os serviços prestados aos cidadãos pela Justiça, além de servir de incentivo também para que cada um conheça melhor seus direitos básicos.

A Ouvidoria Geral do Tribunal, criada em 2.001, tornou-se o primeiro canal de acesso direto aos cidadãos e realiza aproximadamente 500 atendimentos por ano.

Fonte: Tudo Rondônia

**

3- Prótese de retina devolve parcialmente visão a ratos nos EUA

Um estudo divulgado na segunda-feira na revista científica PNAS mostra que uma prótese de retina conseguiu devolver parcialmente a visão a ratos cegos. Segundo os pesquisadores, o equipamento pode ser desenvolvido para humanos. As informações são do site da Nature.

Mais de 20 milhões de pessoas no planeta estariam cegas devido à degeneração da retina, uma fina membrana no fundo do olho que transforma a luz em um sinal para os neurônios. Uma prótese já está em uso por médicos, ela permite aos pacientes ver letras, mas não distinguir faces.

Sheila Nirenberg, pesquisadora da Universidade Cornell, em Nova York, afirma que, apesar de fina, a retina tem uma série de padrões de nervos que parecem codificar a luz. "O problema é: ninguém sabe o código", diz a cientista.

Ela e o estudante Chethan Pandarinath criaram um código para desenvolver um equipamento que consegue devolver parte da visão aos roedores. Eles começaram injetando células nervosas nas retinas dos animais com vírus modificados geneticamente. Os micro-organismos produzem uma proteína sensível à luz que leva as células a mandar sinais para o cérebro, desenvolvendo, assim, uma função parecida com as estruturas sensíveis do olho (as células chamadas de cones e bastonetes).

Isso não é inédito - outros pesquisadores já usaram vírus em retinas. Contudo, os dois pesquisadores foram além: além de enviar sinais visuais diretamente no olho, eles os processaram usando um código desenvolvido a partir da observação de como retinas saudáveis respondiam a estímulos ópticos.

Sheila afirma que espera testar a técnica em humanos em breve (um ou dois anos, segundo ela). A cientista afirma que o processo é simples o suficiente para ser feito por um microchip ligado a uma câmera presa a um par de óculos. Os sinais da câmera seriam enviados para as células nervosas do olho. Se funcionar, ela acredita que o tratamento seria simples o suficientes para ser feito em consultórios.

Fonte: Terra

**

4- Células-tronco obtidas pelo Butantan já são testadas em humanos
Primeiros resultados deverão ser anunciados no segundo semestre de 2013.

Células-tronco embrionárias obtidas a partir de uma técnica desenvolvida por pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, já estão sendo aplicadas em seres humanos. Os primeiros resultados dos testes, visando à reconstrução do tecido que reveste a córnea, deverão ser anunciados no segundo semestre de 2013.

“Fora do país, há alguns estudos avançados. Porém, eles não chegaram à quantidade de células que a gente consegue obter. O grande achado do nosso trabalho é conseguir quantidades de células suficientes para aplicação em humanos”, destaca o pesquisador do Instituto Butantan Nelson Lizier.

O estudo feito pelos pesquisadores do Laboratório de Genética do instituto levou à criação de uma técnica que permite obter grandes quantidades de células-tronco - capazes de gerar qualquer tecido do corpo humano – a partir do dente de leite. “Essa nova tecnologia que nós conseguimos desenvolver permite que, de uma única polpa [de um dente de leite], a gente consiga tratar muitos pacientes, em torno de 100 por dia”, destaca Lizier.

Os últimos testes feitos em animais mostraram que as células não levam a nenhum efeito colateral quando comparadas a biofármacos e a outras drogas. “As cirurgias já estão acontecendo. A gente já fez em dois pacientes, dentro do Instituto da Visão da Unifesp [Universidade Federal de São Paulo], responsável por essa parte cirúrgica”, ressalta o pesquisador. Os resultados só poderão ser divulgados após o encerramento dos testes.

Um grupo de pacientes com lesões na córnea está recebendo as células-tronco como parte do experimento. Além da córnea, os pesquisadores já têm pesquisas sobre a aplicação das células-tronco embrionárias em outras áreas. “A gente já tem estudos aqui dentro do grupo de pesquisa para a utilização dessas células para regeneração de retina, para arteriosclerose, doenças cardíacas, regeneração óssea, de cartilagem, e implantes dentários.”

Os estudos sobre células-tronco obtidas a partir de dentes de leite começaram a ser feitos no Butantan em 2004. Com essa técnica, os embriões não são mais necessários para a criação das células-tronco. Assim, é possível produzir do próprio organismo do paciente uma célula igual à embrionária.

Fonte: Agência Brasil

**

5- Arte Descrita: a nova Exposição de Fotos Audiodescritas da Midiace

A exposição contempla doze imagens de obras emblemáticas que vão desde a Arte Egípcia, passando pelo Renascimento até a Contemporaneidade.

Esta áudio-descrição tornou acessíveis algumas imagens de obras consagradas da história das artes visuais que fazem parte do acervo do artedescrita.blogspot.com, do professor e pesquisador Thiago Cerejeira, que em 2011 deu início ao projeto deste espaço virtual inclusivo dedicado à arte e à acessibilidade.

O Blog é um espaço que permite a análise e tradução visual de diversas formas de manifestações artísticas inerentes às Artes Visuais, Cênicas, Arquitetura, Música, Moda e Design. O objetivo é oferecer à pessoas com deficiência visual e a todos os apreciadores de arte e cultura a oportunidade de, através da áudio-descrição, interagir entre si, expondo suas críticas e opiniões.

A áudio-descrição da exposição Arte Descrita, é uma iniciativa do Blog Arte Descrita em parceria com a Midiace. As obras áudio-descritas são de períodos e movimentos artísticos distintos e procuraram contemplar estilos diversificados. O roteiro é assinado por Thiago Cerejeira e revisado por Jacqueline Cerejeira.
Acesse o site da Midiace para conhecer melhor esta Exposição de Fotos Audiodescritas

Fonte: Blog da Audiodescrição


#5. DE OLHO NA LEI

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


ANTT Baixa Regulamento de Acessiblidade nos Transportes Interestaduais e Internacionais.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres  ANTT - aprovou a Resolução nº 3.871, de 1º de agosto de 2012, publicada em 7 de agosto de 2012. Referido ato, conforme se depreende do seu artigo 1º, tem por escopo “estabelecer procedimentos a serem observados pelas transportadoras para assegurar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na utilização dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.”.

De notar-se que as disposições contidas na Resolução ANTT nº 3.871/2012 têm aplicabilidade nos transportes interestaduais e internacionais, sem incidência, portanto, nos veículos que circulam dentro do território dos estados-membros, isto é, nos ônibus intermunicipais e municipais, beneficiando, além das pessoas com deficiência, aquelas que possuam mobilidade reduzida.

Observe-se que o regramento, baixado pela Resolução ANTT nº 3.871/2012, possui normas específicas relativamente às pessoas com deficiência visual, a saber:

O art. 4º impõe como um dos deveres a que estão obrigadas as empresas transportadoras de passageiros de que trata o regulamento da ANTT, no inciso IV, “proceder à adequação de todos os sistemas de informações destinados ao atendimento de pessoas com deficiência, inclusive auditiva ou visual, garantindo-lhes condições de acessibilidade;”.

No inciso V do mesmo artigo 4º, a Resolução ANTT nº 3.871/2012 traz regra de extrema utilidade para as pessoas com deficiência visual. Segue-se que, a partir de agora, as empresas estão obrigadas a manterem seus portais de acesso à internet dentro dos padrões de acessibilidade, de conformidade com a legislação regente da matéria (lei 10.098, do ano de 2000, e seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.296/2004).

O artigo 7º, por sua vez, impõe que as empresas forneçam atendimento acessível, por via sonora, visual ou tátil.

Ainda o artigo 7º, de conformidade com o seu parágrafo único, estabelece que o nome ou o marco referencial do próximo ponto de parada seja anunciado.

O artigo 10 trata do passe livre, assegurando dois assentos identificados, dentro de cada veículo, aos destinatários desse benefício. Entretanto, na hipótese de os lugares identificados serem ocupados por deficientes pagantes, será necessário que sejam fornecidos mais dois assentos para contemplar-se o direito dos beneficiários da referida gratuidade.

Já, o artigo 16 beneficia a pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia, determinando que ela tem o direito de ingressar e permanecer com o animal, desde que respeite os ditames fixados no § 1º desse dispositivo.

Além disso, nos termos do § 2º do artigo 16 da Resolução ANTT nº 3.871/2012, o treinador, o instrutor e o acompanhante do cão-guia poderá, também, ingressar e permanecer nos veículos.

Do exposto, quanto às pessoas com deficiência visual, tenho em mente que o ato atende a necessidade dessa camada das pessoas com deficiência. Resta saber se as empresas vão cumprir os comandos fixados na Resolução ANTT nº 3.871, de 1º de agosto de 2012, publicada em 7 de agosto de 2012. Vamos conferir!

Conheçam agora, na íntegra, o regulamento que motivou a presente edição da De Olho na Lei.

Resolução Nº 3871 de 01 de agosto de 2012
Estabelece procedimentos a serem observados pelas empresas transportadoras, para assegurar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na utilização dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e, dá outras providências.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso VIII do art. 25 da Resolução nº 3.000, de 28 de janeiro de 2009, fundamentada no Voto DNM – 045, de 25 de julho de 2012, no que consta dos Processos nº 50500.088934/2008-68 e nº 50500.029890/2011-30;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil possui como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana, bem como tem por escopo tanto a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como a promoção do bem de todos e ainda a redução das desigualdades sociais;
CONSIDERANDO ser dever do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico;
CONSIDERANDO que a concepção, organização e implantação dos sistemas de transporte coletivo devem atender aos princípios de acessibilidade, tendo como referências básicas as regras contidas no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no Decreto nº 5.904, de 21 de setembro de 2006, no Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009;
CONSIDERANDO o disposto nas normas ABNT NBR nº 14.022, n° 15.320 e n° 15570 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nas Portarias nº 260/07, n° 168/08, n° 432/08, n° 290/10, n° 292/10, e nº 357/10, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, e nas Resoluções do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro, nº 04, de 28 de agosto de 2006, e n° 06, de 16 de setembro de 2008, e demais normas técnicas e atos normativos; e CONSIDERANDO o disposto no art. 20, inciso II, art. 22, inciso III, e art. 24, inciso IV, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Estabelecer procedimentos a serem observados pelas transportadoras para assegurar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na utilização dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
Parágrafo único. Além do disposto nesta Resolução, deverão ser observados o Decreto nº 5.296, de 2004, as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, os programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Inmetro e demais normas técnicas.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, serão usados os conceitos e os termos técnicos definidos no Glossário dos Termos e Conceitos Técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovado pela Resolução nº 3.054, de 5 de março de 2009.

Márcio de Oliveira Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29


#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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


A era das tuiter palavras

(Dissertação de mestrado defendida em Mato Grosso do Sul analisa os neologismos da rede social
Marcelo Módolo)

O poeta Manuel Bandeira (Seleta em prosa e verso. 4a ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1986: 16) elogiava a já louvada inventividade linguística de Guimarães Rosa:
"Rosa inventa palavras, deforma-as, desintegra-as, recompõe-nas, faz alquimias, cirurgia plástica, sei lá o que seja". Ao comentar as invenções do amigo escritor (como "nesta outra vida de aquém-túmulo", em referência a esta nossa transitória existência), Bandeira chega a admitir uma ponta de inveja: "O que não dava eu para ter inventado isso!".

Ainda que nem sempre com o brilhantismo de um dos maiores mestres de nossa literatura, usuários do Twitter andam recorrendo ao expediente de inventar palavras que deem conta de suas necessidades comunicativas. Atenta a isso, Marta de Oliveira Silva, pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), empreendeu uma análise aprofundada sobre tais casos, culminando na dissertação de mestrado Tweologism e Tuiteiro: criação de novas palavras no Twitter.

Quem precisa?
Algum resquício de conservadorismo linguístico poderia desdenhar a criação de mais palavras. É verdade que nem sempre a novidade é assim tão nova, como no célebre caso do ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, desprovido do talento rosiano, ao cravar o termo "imexível" (o qual, numa situação solene como a fala de um ministro, poderia dar lugar ao consagrado "inalterável"). A verdade, porém, é que neologismos atendem a necessidades dos idiomas.

Neologismos podem ser recursos estilísticos para atingir os mais nobres fins. Inventando palavras, um indivíduo ou um grupo consegue demarcar sua identidade. É difícil não acreditar que, ao escrever que alguém "andorinhava" - em vez de "andava como se fosse uma andorinha" -, Guimarães Rosa não tinha consciência de que investia em sua identidade como escritor. Também por meio de neologismos, enunciadores são capazes de suprir alguma nova necessidade comunicativa.

Um exemplo é o dos defensores dos direitos dos animais: cunharam o termo "especismo" para transmitirem a ideia de que o tratamento cruel conferido a bois, frangos ou peixes é um caso de preconceito da espécie humana em relação às demais. Com as palavras inventariadas por Marta Silva, em sua pesquisa sobre a comunidade virtual Twitter, não é diferente: tanto se investe na construção de uma identidade, quanto se supre a necessidade de comunicar noções novas.


Tuitando com estilo
A rede social Twitter tem duas características: uma é a brevidade das mensagens postadas, que não podem ultrapassar 140 caracteres; outra é que cada mensagem não se destina a um enunciatário em particular, mas ao conjunto de "seguidores" (pessoas que se cadastraram para receber mensagens) do enunciador. Somadas, as características permitiram que o site fosse chamado de "microblog": "micro", pela extensão dos textos; "blog", pelo caráter público das mensagens (ou "tweets", nome dado a esse gênero discursivo do ambiente virtual).

A pesquisa de Marta Silva permite que dividamos as palavras analisadas em dois universos: vocábulos gerados no Twitter e relacionados a esse universo e vocábulos criados alhures, não limitados à rede social.

É visível essa distinção se comparamos, por exemplo, "tuiteiro" (usuário do Twitter) e "dunguismo", forma de escalar um time de futebol semelhante à defendida por Dunga, técnico do Brasil até a Copa Fifa de 2010.

Chamam a atenção especialmente as palavras do primeiro grupo, justamente por deixarem entrever de modo mais evidente como motivações circunstanciais concorreram para o surgimento do neologismo. É o caso de "tweepular" (uma pessoa que é bastante famosa, "popular", no Twitter) ou "tweeperbole" (junção de Twitter e "hipérbole", para designar nesse universo um exagero com função enfática).

Embora a maioria dos neologismos estudados tenha na base o termo "Twitter" (82,5% dos casos), seria equívoco tratá-los como banais ou pouco criativos. Mesmo os neologismos mais banais desse universo têm uma importante função na construção de uma espécie de identidade desses usuários da rede social.

Tais vocábulos servem, no mínimo, para que o enunciador mostre uma espécie de solidariedade com os demais que compõem o ambiente virtual. É princípio semelhante ao da tentativa mais convencional de se explicarem as gírias: para ser parte de um grupo, é fundamental usar as palavras daquele grupo. No caso do Twitter, usar palavras da "tweetosfera", outro neologismo curioso inventariado pela pesquisadora.

Pensando em termos mais qualitativos que quantitativos, há um considerável número de vocábulos que, fazendo ou não referência direta à palavra Twitter, servem com bastante propriedade à expressão de novos significados.

Exemplo é o verbo "baleiar", usado principalmente na 3ª pessoa do singular: "O Twitter baleiou" é uma maneira precisa, e sobretudo econômica, de dizer que, por  consequência do grande número de acessos, o Twitter apresentou falhas e, durante um período, impediu que mais usuários o acessassem.

Twitler
Tão expressivo quanto esse neologismo é a palavra "Twitler", usada para designar um usuário obstinado, que publica seus textos de 140 caracteres com enorme frequência, num frenesi que beira à insanidade. Os traços semânticos da obstinação, da obcecação e da insanidade incutidos nesse novo termo foram emprestados do substantivo próprio "Hitler", o qual dispensa qualquer tipo de apresentação.

No artigo de Bandeira sobre Rosa, o poeta louvou a "hitlerocidade". Como a forma e a sonoridade sugerem, trata-se de um substantivo criado para designar uma atrocidade digna de Adolf Hitler, o mesmo que inspirou o neologismo "Twitler". Seria pretensão nossa partir dessa coincidência para tentar supor o que um usuário da língua com o quilate de Bandeira pensaria dos neologismos estudados por Marta Silva. Atrevidos que somos, porém, ousamos pensar que o poeta aprovaria.

    (Marcelo Módolo é professor doutor e pesquisador na área de Filologia e Língua Portuguesa da
USP).

Fonte: Revista Língua Portuguesa - Julho de 2012


#7. ANTENA POLÍTICA

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

Lembranças

Aí vem setembro, para muitos de nós ex-alunos do IBC, um mês de grandes recordações. Lembramos nossa vida Entre suas paredes e a importância que ele teve para o que hoje somos. Bem ou mal sucedidos em nossa vida profissional ou familiar, todos recebemos dele algum favorecimento.

Lembramos com saudade nossos companheiros, professores, a história de sua já longa existência quando lá chegamos, seu passado de avanços no caminho de nossa emancipação social...

Rememoramos nossa chegada, nossa adaptação à "nova vida", nossas dificuldades, êxitos, tristezas, alegrias, insucessos, vitórias, nossa partida, os amigos que lá deixamos... Parte de nossa existência lá ficou; Guardamos o IBC no coração.

Será uma redundância descrevermos, mais uma vez, os fatos que marcaram a história de nossa sesquicentenária instituição de ensino, Mas, em momento como este, nunca esquecemos nomes como Valentim Haüy, Charles Barbier, Louiz Braille - nosso primeiro grande líder mundial -, José
Alvares de Azevedo - nosso primeiro grande líder brasileiro -, Xavier Sigaud, Benjamin Constant... E não podemos esquecer o que eles significam para nós.

Sempre pensamos em nossas vidas como se cada um de nós fosse o centro do mundo; como se nossa história fosse independente da de nossos companheiros; como se a vida de nossos companheiros nada tivesse a ver com a nossa. Mas, em um momento como este, sentimo-nos mais próximos, mesmo daqueles que nem chegamos a conhecer. Nossas histórias confundem-se em uma só história: a história do IBC; a história de nossa educação no Brasil.

- No IBC, podíamos conviver livremente, distantes dos olhos curiosos e preocupados dos que acham extraordinário tudo o que fazemos e atemorizam-se com o permanente risco que parecemos correr;

- no IBC, além do currículo da "educação regular" com os recursos apropriados para nós, eram-nos oferecidos cursos que nos permitiam desenvolver nossas habilidades segundo nossas próprias condições;

- no IBC, aprendíamos a cuidar de nosso material de estudo e manter a higiene de nossos corpos;

- no IBC, éramos responsáveis pelo que fazíamos e cobrados por nossos erros;

- no IBC, tínhamos liberdade para discutir o tratamento discriminatório que recebemos da sociedade;

- No IBC, construíamos nossa perspectiva para o futuro sob a orientação de professores que experimentaram situações semelhantes à nossa;

- no IBC, compreendíamos que éramos tão humanos quanto os videntes e, como eles, éramos capazes de construir nosso futuro;

- No IBC, compreendíamos que a cegueira, como característica física, e a "imagem" que, ao longo de milênios, a sociedade construiu para nós conferem-nos uma identidade comum.

O IBC não tinha varinhas de condão nem era orientado segundo os conhecimentos dos grandes "cientistas" da educação, mas foi a partir dele que nós, os cegos brasileiros, demos início a nossas conquistas, em nosso país, e construímos a base de um ideal.

Não fomos agraciados com milagres de Deus, mas aprendemos a viver como os homens.

- Assimilamos os valores da classe social a que pertencemos;

- organizamos nossas vidas - profissional e familiar;

- posicionamo-nos ante as questões políticas;

 - somos submetidos aos mesmos processos de manipulação que os videntes e também somos capazes de resistir, se o julgarmos necessário.

Vivemos agrupados, mas não isolados do mundo. Falta-nos uma organização independente para defendermos nossos interesses junto à sociedade e ao Estado, porém somos capazes de compreender que nossos problemas não são de cada um de nós, mas de todos nós.

hercen@terra.com.br 


#8. PAINEL ACESSIBILIDADE

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

O Gestor quer Táxi
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Descrição da foto para deficientes visuais: Mostra a parte externa da estação BRT Transcarioca. De forma tubular na cor branca, com janelas de vidro, tendo o asfalto a sua frente.


Numa calçada na Praça Saens Pena no último domingo por volta das 22h., meus ouvidos viram berros de aflição e dor. Jimmy e eu logo ficamos contraídos ao perceber que era de dor.

Luis Fernando, amigo que nos acompanhava até a estação do Metrô local, rapidamente descreveu a cena. Era um homem sendo amparado por pessoas em busca de socorro médico. Gritavam por um táxi beirando o meio-fio. Três humanos, com bastante dificuldade devido ser obeso, tentavam ampará-lo. Ficamos todos envolvidos naquele desespero e nada de táxi parar!

Nessas horas é que dá para crer o quão importante é a implementação da ACESSIBILIDADE ATITUDINAL JÁ! Fosse o Sr. Gestor da RJ mais humano não permitiria a ocorrência de situações similares.

O que tem a ver o Administrador com isso? Tudo! É que aprovou, sem exceção, o sistema BRT - Bus rapid transit, que consiste em pistas exclusivas para ônibus com operação semelhante a modos de transporte sobre trilhos, a fim de melhorar o trânsito.

Acho que glaucoma pega! No período que denominei "O APAGAR DAS LUZES", final da linha da visão rumo a cegueira, o devastador glaucoma deixou-me com uma visão tubular. Sabe aqueles tubos que envolvem rolos de papel? Então, ponha um num olho e feche o outro. Exatamente assim. Vê-se tão-só o que está à frente. Visão do burro que só pode ver o que o dono determina. Nada na periferia!

Estamos mesmo engessados/enlatados pela fôrma da indústria da moda. Seriam as Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) as androides culpadas? O nosso comandante é um computador? Poxa, fosse assim, o Poder Judiciário não estaria tão assoberbado. Um programinha básico decidiria todos os casos! Bem premente mudar nossos hábitos e ordenar nossos neurônios.

Sabido é que a exceção serve para confirmar a regra. O amigo Aristóteles faz tempo que disse: "A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais".

Ao sancionar norma que proíbe que táxis, automóveis particulares, ambulâncias, bem como qualquer automotivo que tenha por objetivo praticar o bem comum, perdeu - totalmente - a razão o Sr. Gestor. Por exemplo, na Praça Saens Pena está a concentração do maior número de consultórios médicos, laboratórios, e afins. Daí é que torna-se DESUMANO a proibição ser genérica, valendo dizer, sem contemplar situações que colocam em risco a INTEGRIDADE dos cidadãos.

Pessoas com deficiência e limitações temporárias, idosos, crianças, estão sendo deixadas num conjunto de circunstâncias que lhes coloca em risco a própria vida!

Longe de querer instituir a desordem! No entretanto, existem encontros de acontecimentos que constituem a exceção e que hão que ser considerados com suas peculiaridades! Elementar dizer que na interpretação de qualquer norma deve-se levar em conta o coeficiente axiológico e social nela contido, baseado no seu momento histórico, já que a norma geral em si deixa em aberto várias possibilidades.

O Sr. Administrador esqueceu que, ao aplicar a norma ao caso concreto, deveria fazê-lo atendendo à sua finalidade social e ao bem comum. Não há norma jurídica que não deva sua origem a um fim, um propósito ou um motivo prático, que consistem em produzir, na realidade social, determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, justos, convenientes e adequados à subsistência de uma sociedade.

Seria justo pessoa cega, cadeirante, idosa, recém operado ser despejada em local inseguro? Seria essa a finalidade da atual norma? Abreviar a vida? Mais econômico para o Estado?

Juntos somos fortes. A união faz a diferença! Vamos deixar que pessoas de Grupos Sociais vulneráveis corram desnecessário risco? Podemos mudar essa conjuntura, né? Vamos lhes dar segurança no desembarque, por ilustração, nas Avenidas Brasil, Ayrton Senna, Presidente Vargas, N. S. de Copacabana, Rua Visconde de Pirajá, etc..

Tremenda estratégia ELEITORAL, isso sim! O Metrô, sem dúvida, seria bem mais eficiente, pois romperia com o rodoviarismo urbano. A população carioca ganharia duplamente. Primeiro por ser de manutenção enormemente mais barata e, segundo, porque diminuiria o trânsito com redução de automóveis e ônibus. Como sua construção leva mais de quatro anos, os Srs. Gestores não querem que os respectivos créditos sejam atribuídos aos seus sucessores. O BRT é um triste exemplo das obras de gestão, quando deveriam ser de ESTADO.

Coração! Sim. Essa talvez seja a palavrinha mágica do momento. O Escritor americano Lyman Frank Baum, no clássico infanto-juvenil O MÁGICO DE OZ, anteviu por volta de 1910, a situação do gestor da RJ/2012, quando criou o personagem conhecido pelo HOMEM DE LATA. Acompanhe trecho do diálogo entre a menina Dorothy e essa figura.

"- Nós vamos à Cidade das Esmeraldas, falar com o Grande Oz - respondeu Dorothy. - Ontem à noite paramos aqui para descansar na sua cabana, pois julgávamos que ela estivesse desabitada. - E o que é que vocês querem com o Grande Oz? - Eu quero que ele me mande de volta para o Kansas e o Espantalho deseja que ele lhe dê um cérebro. O Lenhador pensou um instante e perguntou:  - Você acha possível que Oz me dê um coração"?

Preciso falar mais? A resposta coletiva virá nas urnas no próximo outubro eleitoral. Quem espera, nem sempre alcança!

Convido o amigo a assistir: 
http://www.youtube.com/watch?v=iVtVx3v1Juw&feature=youtube_gdata  

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES + JIMMY PRATES


# 9. DV-INFO

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

Sete ajustes essenciais em seu navegador

Prezados,

Seguem dicas gerais para uma melhor navegação na Internet, a última servindo inclusive para pessoas com baixa visão. Vale Lembrar que todos os quatro navegadores citados são devidamente acessíveis a leitores de telas, embora o Safari não seja acessível em sistemas Windows, apenas em Macs, da Apple. O artigo original encontra-se em:
http://pcworld.uol.com.br/dicas/2012/05/03/sete-ajustes-essenciais-em-seu-navegador/

Bom proveito e até a próxima.

***

Sete ajustes essenciais em seu navegador
Patrick Miller, PCWorld EUA

Não importa se você usa Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Safari. Veja como manter seu navegador atualizado, proteger sua privacidade, sincronizar favoritos e muito mais:

Esteja você em casa, no trabalho ou na escola, são boas as chances de que você passe boa parte do seu tempo em frente ao PC olhando para um navegador. Então porque não personalizá-lo? Esta nossa coletânea de segredinhos e extensões vai tornar seu navegador mais seguro, prático e eficiente do que nunca, podendo até salvar sua pele quando as coisas derem errado.

A não ser quando indicado, nossas dicas funcionam em todos os quatro principais navegadores do mercado: Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari.

1. Atualize automaticamente seu navegador: Essa é a forma mais fácil de mantê-lo sempre estável e seguro. Por sorte todos os quatro principais navegadores no mercado vêm pré-configurados para atualizar-se automaticamente. Mas se por acaso esse recurso estiver desabilitado, veja como reativá-lo:

Se você usa o Internet Explorer clique no botão Iniciar / Painel de Controle / Sistema e Segurança / Windows Update. Clique no link Alterar configurações na lista à esquerda da janela e em Atualizações importantes selecione Instalar atualizações automaticamente (recomendado). Isso fará com que a maioria das atualizações do Windows também seja instalada automaticamente.

Se você usa o Safari abra o Apple Software Update, clique em Editar / Preferências e defina a freqüência de atualização desejada: diária ou semanal. O Apple Software Update não baixa atualizações sem que você aprove cada uma delas, logo você não precisará se preocupar com atualizações indesejadas.

Quem usa o Firefox deve clicar no menu Firefox (no canto superior esquerdo da janela) e escolher o item Opções. Na janela que surge clique no ícone Avançado, na aba Atualizações e marque a opção Instalar automaticamente (recomendado: maior segurança).

No Chrome é impossível desabilitar a atualização automática a não ser que você lide com a linha de comando ou modifique o registro do Windows. Se o Chrome encontrar uma atualização enquanto você está navegando, ele mostrará uma pequena seta ao lado do ícone da chave inglesa no canto superior direito da janela. Clique neste ícone e escolha a opção Atualizar o Google Chrome para instalá-la.

2. Desabilite cookies de rastreamento: Cookies no geral são úteis, e podem ser usados, por exemplo, para que um site "lembre" de você ou de sua última visita sem que seja necessário digitar nome de usuário ou senha. Mas há uma variante "má" que te segue de site em site e reporta seus hábitos de navegação aos anunciantes, que usarão esta informação para lhe encher de propaganda. Felizmente dá para desabilitar os cookies ruins sem ter de sacrificar os bons.

Quem usa o IE deve clicar no botão Iniciar / Painel de Controle / Rede e Internet / Opções da Internet. Clique na aba Privacidade e coloque o controle logo abaixo da opção Configurações no nível Médio. Ou então clique no botão Avançado, marque a opção Ignorar manipulação automática de cookies e sob Cookies de Terceiros escolha o item Bloquear.

No Safari vá em Editar / Preferências / Privacidade e em Bloquear cookies escolha a opção De terceiros e de anunciantes.

No Firefox clique no menu Firefox / Opções / Privacidade. No menu em frente ao item O Firefox deve: selecione Usar minhas configurações e desmarque a opção Inclusive cookies de elementos fora do site visitado.

No Chrome clique na Chave inglesa / Configurações / Configurações avançadas / Configurações de Conteúdo e marque a opção Bloquear cookies de terceiros e dados do site.

3. Salve seus formulários com o Lazarus (só em Safari, Chrome e Firefox): Nada pior que ver o navegador fechar justo quando você estava terminando de preencher um formulário longo ou escrevendo um e-mail complexo. Essa extensão acaba com o problema, salvando automaticamente qualquer texto digitado e recuperando-o na próxima vez que o navegador for aberto.

4. Fique seguro com a "Rede de Confiança": Instale a extensão Web of Trust (WOT) em seu navegador e um pequeno círculo vai aparecer em cada linque da página que você estiver vendo. A cor do círculo, vermelha, amarela ou verde, indica o quão seguro aquele link é, baseado em informações de milhares de outros usuários do Web of Trust em quesitos como confiabilidade, privacidade e segurança para crianças.

5. Sincronize seus favoritos: Estamos em 2012, você não precisa mais ficar organizando manualmente sua coleção de favoritos em cada um de seus PCs (e tablets, e smartphones...). Felizmente há diferentes ferramentas para sincronia de favoritos disponíveis, dependendo do navegador que você usa. No Chrome basta fazer login em sua conta do Google (clique na Chave Inglesa / Configurações / Coisas Pessoais / Fazer login) e seus favoritos, histórico, extensões e mais serão automaticamente sincronizados em cada computador onde você tiver uma cópia do Chrome "logada" em sua conta. O Safari tem algo similar, sincronizando informações entre Macs, PCs, iPhones e iPads por meio do serviço iCloud.

Também há alternativas como o Xmarks, uma extensão multiplataforma que funciona em vários navegadores: ou seja, você pode ter os favoritos do Firefox no PC do trabalho sincronizados com o Safari no Mac de casa. O serviço básico é gratuito, mas por 12 dólares anuais você também pode sincronizar favoritos em aparelhos com iOS, Android e BlackBerry.

6. Fique "incógnito" e limpe seu histórico: Os navegadores têm o hábito de "tomar nota" de cada site que você visita, o que geralmente é útil. Mas para aqueles momentos onde você quer ficar "na surdina" a maioria deles tem um modo de "navegação privada" que não registra seus passos na rede. No Internet Explorer 9 ele é chamado de InPrivate Browsing, e ativado com a combinação Ctrl+Shift+P. No Chrome ele chama-se Incognito Mode, e é ativado com Ctrl+Shift+N. O Firefox tem o modo de Navegação Privada acionado com Ctrl+Shift+P e o Safari também: clique no menu Editar e escolha a opção Navegação Privada.

Se você esqueceu de usar a navegação privada quando deveria, terá de limpar o histórico de navegação para cobrir seus rastros. No IE e no Firefox digite Ctrl+Shift+Delete. No Chrome clique na Chave Inglesa, Configurações, Coisas avançadas, Privacidade e no botão Limpar dados de navegação. Por fim, no Safari clique no menu Histórico e escolha Limpar Histórico.

7. Amplie ou reduza a página facilmente: As páginas web nem sempre são tão fáceis de ler quando deveriam. Se você esbarrar em alguma com letras minúsculas, segure a tecla Ctrl e mova a rodinha do mouse para cima ou para baixo até que as coisas fiquem a seu gosto. Os atalhos correspondentes no teclado são Ctrl + e Ctrl -.


#10. O DV  E A MÍDIA

Colunista:  VALDENITO DE SOUZA (vpsouza@terra.com.br)

* Alunos da Tijuca criam games para deficientes visuais

Na Tijuca Estudantes da rede estadual criam softwares acionados por sensores de movimento e comandos de voz.

Enquanto desenvolvedores de games investem cada vez mais em gráficos para atrair a atenção dos jogadores, alunos do Núcleo Avançado em Educação (Nave), na Tijuca, apostaram em outras ferramentas para incluir deficientes visuais no mundo da diversão. Utilizando sensores de movimento e comandos de voz, uma turma do curso de Programação de Jogos criou três softwares, compatíveis com computadores, videogames e smartphones, voltados para esse público.

Orientados pelos professores – que levam para as salas de aula a experiência no mercado de games – os jovens pesquisaram todas as mídias e ferramentas voltadas para portadores de deficiência visual. A intenção era promover a interação e reproduzir a atmosfera dos jogos tradicionais, substituindo o apelo visual pelo tátil e auditivo.

- Hoje, existe um mercado consumidor muito grande, as empresas reconhecem isso. Todos os dispositivos móveis atuais trabalham com usabilidade e portabilidade.
Podemos aproveitar esse nicho para levar às pessoas esse tipo de produto. Afinal, todo mundo quer se divertir. No início, houve certo preconceito e medo por parte dos alunos de criarmos um jogo chato. Mas o melhor é que os clientes aprovaram – afirma o professor de Cultura de Jogos, Antônio Marcelo.

Os clientes em questão foram os alunos do Ensino Médio do Instituto Benjamin Constant, que testaram os softwares e sugeriram melhorias. Eles testaram os games Blind versus Zombies, Sinestesia e outro, ainda sem título, que simula um circuito de corrida de carro. No primeiro, o jogador, guiado por avisos sonoros, deve utilizar a tela do tablet ou do telefone para atirar e se livrar de mortos-vivos em um cemitério virtual. Para se deslocar no cenário, basta movimentar o dispositivo para os lados ou para cima e para baixo. No jogo de corrida, o piloto do veículo segue os comandos de voz para dirigir em meio ao trânsito, desviando de obstáculos.

Para criar Sinestesia, jogo de memória corporal similar ao antigo Genius, Rodrigo Ferreira escolheu o Kinect, um sensor de movimentos baseados nas dimensões do jogador. Comandos de voz indicam que membro deve ser movimentado e, a cada acerto, a sequência de passos aumenta. O curioso, de acordo com o gestor do projeto, Fabiano Fernandes, é que a plataforma escolhida pelo aluno não fazia parte do currículo das aulas.

- Trabalhamos basicamente com três linguagens de programação, mas eles têm liberdade para escolher tanto o tema quanto a ferramenta do produto final. Estimulamos o aprendizado de outras plataformas para testar a capacidade de autoaprendizado do aluno – explica Fabiano.

Questionados pela professora e coordenadora de informática educativa do Instituto Benjamin Constant, Margareth Oliveira, sobre a falta de gráficos nos jogos, os programadores decidiram adaptá-los também para videntes. Segundo Rodrigo, a opinião do público-alvo foi fundamental para aperfeiçoar o trabalho.

- Uma das principais reclamações dos deficientes visuais é a possibilidade de fazerem tudo sozinhos. Vimos que é possível desenvolver jogos com apelo visual que eles também possam jogar sem a ajuda de outra pessoa. Utilizamos captura de movimentos e som para que a interação aconteça, e assim estamos atuando na acessibilidade – pontua.

A escola, que alia Ensino Médio integrado ao profissionalizante a partir de um currículo interdimensional e multidisciplinar, incentiva ainda o empreendedorismo.
Gincanas como o Game Challenge reúnem alunos dos 2º e 3º anos na elaboração de projetos que visam a criação de um produto final, que tenha apelo comercial. 
Para isso, eles aprendem noções de gestão estratégica, análise de mercado e empreendedorismo. O próximo passo é implementar um núcleo de manutenção do legado e, quem sabe, investir na publicação e distribuição desses softwares.

- Por enquanto estamos focados na metodologia e nas oportunidades que podem ser geradas para os alunos. A cada ano nos surpreendemos e vemos uma necessidade crescente de cuidar dessas ideias, porque o que é desenvolvido aqui tem muito potencial – avalia Fabiano Fernandes.

// Fonte: G1 -24/07/2012

**

* O primeiro GPS para cegos

O GPS é uma aplicação Android criada pela Universitat Autónoma de Barcelona e adaptada a todo tipo de pessoa, especialmente orientada aos cegos. Guia ao usuário para mover-se pela cidade no transporte público.

Atualmente já é funcional em Barcelona, Madri e Roma e proximamente o será em Valencia, Zaragoza e Helsinki, em espanhol, catalão, inglês e italiano. Uma equipe de pesquisadores da Escola de Engenharia da Universitat  Autônoma de Barcelona, desenvolveu uma aplicação de navegação baseada em GPS para celulares com sistema Android, que facilita os deslocamentos pela cidade. A aplicação é útil para todo tipo de pessoas, incluindo cegas, surdos, e pessoas com limitações de mobilidade, ou cognitivas. Esta, guia passo a passo o usuário para poder chegar a seu destino a pé, ou em ônibus. Atualmente já está funcionando em Barcelona, Madri e Roma, e proximamente em Helsinki, Valencia e Zaragoza.

Uma nova aplicação descarregável para telefones com sistema Android, telefonema OnTheBus, facilita a orientação e os deslocamentos dentro das grandes cidades. A aplicação está baseada nos princípios do desenho universal e é, por tanto, de utilidade para qualquer usuário que se queira deslocar com facilidade, e especialmente como disse antes, para as pessoas com algum tipo de incapacidade visual, auditiva ou cognitiva.

A aplicação, já disponível em Google Play, oferece um conjunto de rotas ótimas para chegar ao destino. Uma vez escolhida uma das rotas, guia ao usuário desde o lugar onde se encontra até a parada de ônibus mais próxima, e lhe informa do tempo que ficará até que chegue seu ônibus. Dentro do veículo, a aplicação informa das paragens, avisa do momento em que se tem de pulsar o timbre para descer do ônibus, e guia o usuário até o lugar de destino. O sistema utiliza as tecnologias mais recentes para dispositivos móveis, o GPS, a bússola, o acelerômetro, o reconhecimento e geração de voz e a conexão 3G ou WiFi.

Os pesquisadores já trabalham para melhorar a aplicação com a inclusão de outros meios de transporte público e de serviços básicos como solicitação de táxis, localização de farmácias e centros de assistência. A utilização de realidade aumentada para localizar semáforos e paradas de transporte público, e a integração com redes sociais.

A aplicação foi desenvolvida pelo Grupo de Aplicações Biomédicas e Tecnologias para a Autonomia Pessoal da UAB que co-dirige, o Dr. Jordi Roig de Zárate, do Departamento de Microeletrônica e Sistemas Eletrônicos.

//Fonte: Universitat Autónoma de Barcelona

**

* Deficientes visuais "enxergam" com aparelho que traduz cores em música

O usuário pode usar o "aparelho de substituição sensorial" na forma de óculos, ou apontar diretamente a câmera para o objeto de interesse (embaixo à direita). 

- Dispositivos de substituição sensorial

Pesquisadores criaram um novo dispositivo para ajudar pessoas cegas a não apenas perceberem o ambiente ao seu redor, mas também a identificar objetos individuais.

Já existem vários trabalhos que tentam criar "mapas sonoros do ambiente", convertendo imagens em sons.

O objetivo final é construir os chamados "dispositivos de substituição sensorial", aparelhos que usam diversas tecnologias para traduzir as informações de um sentido - geralmente não funcional no indivíduo - por informações que afetem outro sentido.

Alguns desses estudos já estão em estágio avançado de testes.


- Equipamento transforma imagens em mapas sonoros tridimensionais, ver http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=imagens-mapas-sonoros-tridimensionais-cegos&id=010150090728


- Transformando imagens em sons

Mas Maxim Dupliy e seus colegas não queriam apenas uma forma de ajudar as pessoas cegas a caminharem dentro ou fora de casa: eles queriam construir algo mais funcional, que permita, por exemplo, que uma pessoa pegue uma fruta, ou aperte a mão de um amigo.

O aparelho, batizado de EyeMusic, usa uma câmera para capturar as imagens. Cada imagem digital é processada, transformando os pixels em notas musicais.

Por exemplo, os pixels na vertical, que mostram a altura dos objetos, são representados por notas musicais que variam do grave (objetos mais baixos) ao agudo (objetos mais altos).

A localização horizontal de cada pixel é indicada pela temporização das notas musicais, com tempos maiores indicando a direita, e tempos menores a esquerda.

O brilho de cada parte da imagem é codificado pelo volume do som.

- Música para os meus olhos

Mas ninguém gosta de "ouvir em preto e branco". Restava então codificar as cores.

Para isso, foram usados diferentes instrumentos musicais, um para cada uma de cinco cores.

O azul é representado pelo trompete, o vermelho pelo órgão, o verde pelo órgão de palheta sintetizado e o amarelo pelo violino. Finalmente, o branco é representado 
por um vocal e o preto pelo silêncio.

Os pesquisadores preocuparam-se também com o lado artístico, para que os sons soem sempre suaves e harmônicos, evitando apitos e chiados desconfortáveis ou desagradáveis.

"As notas se estendem por cinco oitavas e foram cuidadosamente escolhidas por músicos para criar uma experiência agradável para os usuários," disse Amir Amedi, coautor  do estudo.

- Percepção espacial no cérebro

Se na descrição parece tudo muito complicado, na prática deu-se o contrário: os usuários conseguiram operar o dispositivo muito rapidamente, alguns deles com apenas meia hora de treinamento.

Assim, o experimento dá suporte à hipótese de que a representação do espaço no cérebro pode não ser dependente de como a informação espacial é recebida, e que é necessário muito pouco treinamento para criar uma representação do espaço sem a visão - isto pode ser feito, como se comprovou, usando sons.

"O nível de precisão alcançado em nosso estudo indica que é factível usar um dispositivo de substituição sensorial para realizar tarefas do dia-a-dia, indicando um grande potencial para seu uso em terapias de reabilitação," concluiu.

//Fonte:Redação do Site Inovação Tecnológica - 07/07/2012


# 11.PERSONA

Colunista:  IVONETE SANTOS  (ivonete@jfrj.gov.br)

Entrevistada:  Salete Semitela: Ex-aluna e ex-professora do Instituto Benjamin Constant.

CONHECENDO SALETE

CP: O que lhe deixa feliz? 
SS: Costumo dizer que sou uma pessoa feliz, independente de qualquer fator. Ainda assim, a vida foi bastante generosa comigo, presenteando-me com uma família maravilhosa, amigos de inestimável valor e uma vida profissional que me permitiu trocar experiências riquíssimas, levando-me a entender que o nosso papel é um eterno ensinar/aprender, aprender/ensinar.
Portanto, posso dizer que o fato de "viver" me deixa feliz.

CP: Seu lazer preferido
SS: Não posso citar um só, gosto de ler, assistir a bons espetáculos (musicais ou teatrais), viajar, passear ao ar livre, bater papo (oportunidade única para aprofundar o conhecimento com as pessoas).

CP: Uma saudade
SS: Minha mãe, recentemente falecida e meus tios, com os quais eu vivi até que eles partiram para a Pátria Espiritual.

CP: O que significa a família
SS: A família é a base de tudo, é através dela que se solidificam as nossas raízes vivenciando valores que influenciarão, de forma decisiva, no nosso desempenho frente à vida.


CP: Com que idade veio para o Brasil e o que motivou essa vinda?
SS: Cheguei ao Brasil em 31 de julho e completei nove anos em 18 de agosto. Portanto, vim praticamente com nove anos. Vim para o Brasil porque meu pai já vivia aqui. Ele, a exemplo de muitos portugueses antigos, veio tentar melhorar de vida aqui. Depois de sete anos, voltou
para buscar minha mãe e eu.

CP: Em relação a sua deficiência visual, gostaria de saber qual foi a causa e se já nasceu cega.
SS: Nasci cega tendo como patologia Glaucoma Congênito.

CP: Com que idade iniciou seus estudos e como se deu a sua vinda para  estudar no IBC?
SS: Iniciei meus estudos naquele ano em que cheguei ao Brasil, em 05 de setembro de 1962, portanto com 9 anos. Sabedores de que havia uma escola especializada para cegos, uma tarde, ainda no mês de agosto, fomos eu, minha mãe e minha tia visitar o IBC. Como sempre quis estudar, fiquei
muito entusiasmada, embora um pouco assustada pois cheguei lá na hora do lanche e havia muitos alunos. Quero esclarecer que em Portugal havia escola especializada, mas como eu morava em uma aldeia (interior), teria que ficar interna e isso, minha mãe não quis, aguardava oportunidade para que ela pudesse ficar na cidade comigo. Assim, cheguei ao IBC sem qualquer escolarização.

CP: Conte um pouco sobre como foi fazer faculdade numa época em que não existia o recurso do computador com leitores de tela, nem gravadores com as tecnologias atuais?
SS: O jeito foi recorrer ao gravador cassete, à velha máquina de datilografia (para escrever os trabalhos) e aos voluntários que o IBC disponibilizava e disponibiliza ainda hoje como "ledores". Não foi impossível mas é óbvio que foi muito mais difícil. Vivíamos em sobressalto constante torcendo para que, na época de provas ou em ocasião de entrega de trabalho, o ledor não faltasse.

CP: Trabalhou em outro local antes de se tornar professora do IBC?
SS: Não trabalhei em outro lugar, mas antes de entrar para o IBC como professora, dei muitas aulas particulares em minha casa.

CP: Conte algum acontecimento marcante da sua fase de aluna do IBC e outro do período em que era funcionária.
SS: No meu tempo de aluna, encantavam-me os festivais de música que havia a cada ano. Eram produzidos por alunos, assim como as interpretações e composições. Os espetáculos eram produzidos inteiramente pelos alunos.
Quando funcionária, o que me chamou a atenção foi a valorização da Educação Física como disciplina curricular, dando origem à participação efetiva dos alunos no desporto. Na minha época, eu como aluna externa que sempre fui, nunca fiz Educação Física,  pois a disciplina era ministrada, frequentemente, às seis horas da manhã.

CP: Qual sua opinião sobre o fechamento das escolas especiais e a inclusão  dos alunos com deficiência nas escolas regulares?
SS: A inclusão de alunos deficientes em escolas comuns (não especializadas) é o ideal, ninguém tem dúvida disso. No entanto, há que se ter o cuidado para não transformar seres humanos, os educandos em questão (alunos deficientes) em verdadeiras cobaias, deixando marcas indeléveis em seu psicológico. Se o sistema educacional atual não atende a contento os alunos sem deficiência, como acreditar que os alunos deficientes serão bem atendidos? As escolas especializadas ainda
deverão, por muito tempo, cumprir a sua função dentro do contexto educacional. Acresce ainda questionar: Por que, a exemplo da França, os dois sistemas não podem coexistir? Por que não deixar aos pais a opção de matricular o seu filho em escola especializada ou escola comum?

CP: Que atividades tem desempenhado depois que se aposentou como professora?
SS: Sempre gostei muito de estudar idiomas, então, fui estudar Italiano, curso que concluirei no final de 2012. Atualmente sou revisora de textos Braille na Sociedade Pró-livro Espírita em Braille
(SPLEB) e como sou espírita, também me dedico às atividades doutrinárias dessa Instituição. Ainda colaboro com o Contraponto, responsabilizando-me pela coluna "Tribuna Educacional".

CP: Conte  um pouco sobre suas experiências como dona de casa e mãe, ou seja: Encontrou dificuldades para cuidar dos meninos, e qual fase foi mais difícil?
Ss: Claro que enfrentei dificuldades, afinal, somou-se à insegurança natural de quem nunca havia cuidado de crianças com a falta de visão. No início foi um sufoco, mas depois, coloquei na minha cabeça o seguinte: Se outras conseguiram, eu também consigo. Assim, trocava ideias com outras mães deficientes e isto me ajudou muito. Posso dizer que a fase pior foi a de cuidar de bebê, fase que se prolongou até, mais ou menos, dois anos e meio. Por esta época, a fala da criança encontra-se mais desenvolvida e a criança começa a ficar independente. Aí tudo ficou mais tranquilo.

CP: Em relação aos seus filhos, fale um pouco sobre o relacionamento de vocês, considerando o fato deles enxergarem e os pais não.
SS: Desde pequenos, mesmo tendo a companhia da minha tia que enxergava e cuidava deles para eu trabalhar, eles foram acostumados a sair sozinhos conosco: às vezes comigo e meu marido, às vezes só comigo e em outras oportunidades, só com meu marido (mais ou menos a partir de dois anos e meio ou três). Fique claro que a referência a "dois anos e meio ou três" é relativa às saídas conosco, sozinhos. Eu e meu marido dividíamos as tarefas: nós cuidávamos de trocar fraldas, dar banho, colocar para dormir, em fim, tomar todas as iniciativas relativas à educação deles.
Costumo dizer que filho de cego amadurece cedo: Desde pequenos eles são chamados a colaborar com os pais nas tarefas mais simples, como por exemplo, pegar objetos no chão quando os mesmos caem. Desta forma, meus filhos foram aprendendo que seus pais os solicitavam e através dessa interação, eles foram se acostumando, de maneira gradual, à nossa falta de visão.

CP: Deixe uma mensagem para os leitores do contraponto
SS: Quero agradecer ao Contraponto pela oportunidade de expor um pouco mais as minhas ideias e experiências. Embora reconheça a enorme importância da Internet na comunicação com as pessoas, ressalto a necessidade de nos encontrarmos mais, nos falarmos mais frequentemente. Computador nenhum substitui a emoção de um abraço e de um aperto de mão.


# 12.SAÚDE OCULAR

Esta coluna é assinada pelo HOB  - Hospital Oftalmológico de Brasília (atfdf@uol.com.br)

O jornal Contraponto mantém um convênio informal com aquela  renomada instituição.
Caso deseje, o leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.


* Seca e conjuntivite andam juntas

Brasília, 19/7/2012 - Apesar de tardio e irregular, com algumas chuvas, o período de seca vai mostrando seus impactos em algumas regiões do País. Um deles é o aumento dos casos de conjuntivite nos consultórios oftalmológicos. Ocorre que a baixa umidade também afeta as lágrimas. "Há diminuição do filtro lacrimal, o que reduz a defesa dos olhos, deixando-os mais expostos às infecções", de acordo com a médica do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura (CRM 9146/DF).

O filme lacrimal age como defensor dos olhos e, quando evapora com mais facilidade, deixa a região suscetível a alergias e também às conjuntivites. Como medida de precaução, a oftalmologista orienta para que nesse período, em Brasília, cultive-se, a partir de orientação médica, o hábito de aplicar lubrificantes oculares para manter os olhos protegidos por mais tempo. 

Conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva, que é uma fina membrana transparente que reveste o globo ocular e o interior das pálpebras. Existem três formas de conjuntivite: bacterianas, virais e alérgicas.

Contágio - Altamente contagiosa, a conjuntivite bacteriana deixa o olho muito vermelho, produzindo grande quantidade de secreção e se manifesta nos dois olhos simultaneamente. Normalmente não vem acompanhada de dor nem de inchaço. 

Diagnosticada com maior frequência, a conjuntivite viral pode se originar até em uma gripe provocada pela mudança de temperatura nesse período do ano em que os dias são quentes e as noites frias. Esse quadro é comum porque a conjuntivite viral é causa da pelo mesmo vírus que provoca o resfriado, assinala a médica do HOB. 

Desta forma, este tipo de conjuntivite também é contagioso, "tanto quanto um resfriado, que se espalha rápido". O quadro viral é definido por vermelhidão ocular, lacrimejamento intenso, sensação de areia nos olhos, uma pequena quantidade de secreção, inchaço das pálpebras e dor. 

A conjuntivite alérgica não é contagiosa e aparece quando o olho entra em contato com alguma substância irritante. Segundo Dorotéia, trata-se de um tipo de conjuntivite geralmente associado à vermelhidão na parte branca do olho ou da pálpebra interna que algumas vezes é confundida com outras formas de conjuntivite. 

Cura - Os tratamentos variam de acordo com o tipo de conjuntivite instalado no olho de seu portador. 

Mais fácil e rápida de tratar, segundo a médica, a conjuntivite bacteriana exige a instilação (aplicação) de colírios antibióticos. Em geral, a partir do terceiro dia de tratamento, é possível perceber melhora. 

Mais cuidados são necessários para tratar a conjuntivite viral, porque o vírus tem um ciclo próprio de manifestação, normalmente são sete dias. Nesse período, o médico indica medidas para suportar o incômodo como compressas de água gelada, higienização dos olhos com soro fisiológico e, eventualmente, a indicação de aplicação de lágrima artificial. A depender da agressividade do vírus, depois do quarto ou quinto dia pode surgir uma membrana interna nas pálpebras, configurando a fase aguda da infecção. "Quando este quadro se apresenta, há também inchaço na região palpebral e a conjuntivite só começa a apresentar melhora depois que o médico retira essa membrana. Nesses casos, o tempo de cura leva em torno de 30 dias", adianta Dorotéia.

Já na conjuntivite alérgica, é importante a identificação do agente alérgico. São comuns os quadros de conjuntivite alérgica em épocas frias e secas. O alérgeno mais comum de acordo com a médica é o pólen e para tratar esse tipo de conjuntivite, é importante saber sobre o agente causador da alergia, retirá-lo do ambiente frequentado pelo paciente, por ser irritante, e administrar anti-histamínicos, usados para aliviar os sintomas das manifestações alérgicas em geral.

Olho seco - A síndrome do olho seco, patologia oftalmológica que se manifesta quando falta lubrificação adequada aos olhos, consequente de pouca quantidade de lágrimas ou pela má qualidade delas, também é responsável por uma parte significativa dos desconfortos oculares que se evidenciam no período da seca.

Entre os principais sintomas do olho seco estão a irritação, ardência, vermelhidão, embaçamento da visão, coceira, lacrimejamento excessivo, sensação de areia nos olhos e até intolerância às lentes de contato. Para detectar a Síndrome do olho seco existem testes específicos e seu diagnóstico só pode ser feito por especialistas, orienta a médica do HOB.

Além de aspectos ambientais, como o clima e a geografia do local onde mora o portador, medicamentos como antidepressivos, anti-alérgicos e anti-hipertensivos também reduzem a quantidade de lágrimas e produzem sintomas da síndrome do olho seco.


* Tireóide além do endocrinologista

Disfunção da tireóide, que tirou Ronaldinho do campo, manifesta-se além da obesidade ou emagrecimento. Pode mostrar-se nos olhos quando a causa vem da doença de Graves.

Brasília, 18/2/2011- As implicações da glândula tireóide passaram a semana em pauta, depois que o ex-craque Ronaldo Fenômeno deu nome ao motivo por que literalmente pendurou as chuteiras e deixa de emocionar os torcedores de seu futebol.

A disfunção hormonal causada pela glândula tireóide, traduzida em hipotireoidismo ou hipertireoidismo, não se traduz somente no fato de seus portadores engordarem ou emagrecerem.

Pouco comentada, mas diagnosticada com frequência entre os portadores de hipertireoidismo, especialmente, a doença de Graves por exemplo, manifesta-se, muitas vezes, por uma alteração física nos olhos, ficam saltados, e o oftalmologista precisa contribuir com o tratamento, juntamente com o endocrinologista. Muitas vezes é o médico que trata da saúde visual quem identifica a presença da disfunção na tireóide.

Chama-se doença de Graves a manifestação das alterações tireoidianas nos olhos e sua evolução pode levar a perdas significativas de quantidade e qualidade de visão.

Mulheres e fumantes - De acordo com a oftalmologista, Patrícia Moitinho, especialista em cirurgia plástica ocular do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), mulheres entre 40 e 50 anos de idade e fumantes são os principais alvos desta alteração que é percebida pelo aspecto de olhos saltados e pálpebras retraídas.

Hipertireoidismo - "A doença de Graves não é rara e a proporção é de oito mulheres para cada homem que a enfrenta", compara a médica. Também são manifestações da doença de Graves olhos vermelhos, irritados, semelhantes a uma conjuntivite, quando estão na fase inflamatória. A alteração se manifesta principalmente em pacientes com hipertiroidismo, aqueles em que há aumento de hormônios tireoidianos, mas também pode ocorrer em pacientes sem alterações hormonais esses respondem em até 20% dos casos.

Patrícia explica que a alteração hormonal da tireóide libera substâncias que levam os músculos extra-oculares a se espessarem e a gordura a inchar. Essa situação pode levar a compressão do nervo óptico, comprometendo a visão e é o que provoca a aparência de olho saltado, relata.

Os olhos empurrados para fora por uma hipertrofia dos músculos que os envolvem, podem levar ao risco de apresentarem inflamações corneanas e até úlcera de córnea, alerta a médica. O estrabismo também pode ser provocado por alterar os músculos extra- oculares.

Tratamento - O tratamento da doença de Graves é longo e exige do portador de alterações hormonais um acompanhamento permanente. Segundo a médica do HOB, ao chegar ao oftalmologista, o paciente será instruído a realizar alguns exames. Uma tomografia de órbita, em uma clínica de radiologia. Este exame irá mostrar as condições do músculo extra-ocular, do nervo óptico e da gordura. Também será solicitado um exame de dosagem hormonal de T3, T4 livre, TSH.e anticorpos antitireoidianos. Outro exame, este realizado em clínicas oftalmológicas, é o de campo visual, para avaliar alterações no campo de visão.

Patrícia Moitinho diz que a manutenção dos hormônios em níveis normais já leva o paciente a uma melhora. O tratamento com corticóides pode ser necessário e, eventualmente, a situação exige um procedimento cirúrgico.

Tireóide - A tireóide é uma pequena glândula com formato de borboleta que se situa na região anterior do pescoço e desempenha o papel fundamental de controlar o metabolismo de todo o organismo humano. A tireóide produz hormônios importantes na regulação corporal.

Graves - a Doença de Graves recebe este nome em homenagem ao médico Robert Graves que a descreveu em 1835. Ele identificou a anomalia como uma doença auto-imune, que gera alterações no funcionamento das glândulas tireóides e apresenta irritação nos olhos e nas pálpebras.

Mais informações
Assessoria de imprensa do HOB
Contato: Teresa Cristina Machado
Tel.: (61) 3225-1452 / 9983-9395


#13. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

Nome: Jerônimo Benevides Neto
Formação: Completei o ensino médio e iniciei Direito, não tendo até o presente momento completado o curso
Estado civil: casado
Profissão: agente de controle externo do TCE/RJ
Período em que esteve no I B C.: de 1981 a 1987

Breve comentário sobre este período: Como muitos ex-alunos do IBC, tenho a honra de ter estudado naquele educandário em uma época em que saíram de lá muitos brilhantes profissionais que hoje nos orgulham com suas atuações em suas respectivas carreiras

Residência Atual: Rua Barão do bom Retiro 2683 ap 809
Grajaú  - Rio de Janeiro -RJ
Contatos: (21) 3879-4829    jerabn@terra.com.br


#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Inspetores do I B C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A outra, música séria e mais bela, dizia:

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

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

Autor: Ary Rodrigues da Silva

* Sexta-feira 13

Na semana passada houve uma sexta-feira 13 e foi assunto nas rádios, nos jornais, nas revistas, nos programas e noticiários da tevê e até nas redes sociais, blogs e sites da Internet.

Mais uma vez aflora a superstição popular de que uma sexta-feira 13 é para se ficar debaixo dos cobertores e não levantar, nem mesmo com o pé direito, afinal, se os céticos, aparentemente indiferentes, se previnem, quem sou eu para dar sorte pro azar?

Nestas datas envolvidas em mistérios, lendas e crendices, somos mais cautelosos e não nos arriscamos a duvidar da existência de energias, positivas ou negativas, que as regem.

Então, dando minha contribuição para enriquecer a cultura inútil dos amigos leitores e por não ter coisa melhor para fazer, relato nesta crônica algumas historinhas que falam da busca pela sorte por gente que acreditava em bruxas, elementais, anjos, velas, escapulários, figas, guias, patuás, espada de Ogum, galhinhos de arruda, imagens de santos e moedas, dentre tantos outros amuletos e talismãs, cujas "forças" são capazes de nos proteger dos males, da inveja, do azar e trazem sorte, dinheiro e felicidade... e isto também é ter fé!

Então vamos a elas:

Um primo distante não passava sob uma escada nem que a vaca tossisse.
Ele era eletricista e consertava as escadas rolantes dos shoppings.
Estava sempre debaixo de uma destas. Morreu ao cair duma escada quando subia ao telhado para trocar a antena da televisão de sua casa.

Um tio que eu nem conheci era tão supersticioso que trabalhava como ferreiro só para viver cercado pelas ferraduras. Morreu ao levar um coice quando ferrava um manga-larga.

Um amigo de um amigo formou-se em biologia só para viver entre as plantas, pois queria, mais do que tudo, encontrar um trevo de quatro folhas para trazer-lhe sorte. E o encontrou, mas na beira dum precipício, do qual caiu e morreu ao escorregar quando estava com a folha na mão.

Disseram a um cara que elefante era símbolo de sorte. Como ele não tinha grana para ir à África ou à Índia buscar um, ele decidiu roubar aquele do circo que visitava sua cidade. Morreu ao ser pisoteado pelo elefante quando este correu ao assustar-se com um ratinho.

Disseram ao abestado que olho de cabra dava sorte e como ele tava numa maré de azar dos diabos, achou por bem arrancar os olhos de uma das cabras do vizinho.
Com os balidos do animal em agonia, o dono da bichinha acordou, correu atrás do cabra e com uma facãozada cortou o pescoço do azarado.

Um outro soube que pé-de-coelho dava sorte (embora dê azar ao bichinho) e armado com sua velha espingarda, adentrou um restinho da Mata Atlântica que circundava a cidade, atrás de um coelho. Como era noite de lua cheia, nem levou a lanterna. Ele conseguiu encontrar um pequeno coelho e saiu em sua perseguição. Após correr uns trinta metros, de um pulo agarrou o coelhinho... e ambos, de um pulo, foram agarrados por uma onça que os comeu.

Disseram ao brother que tatuar o "olho de Horus" (Deus egípcio) lhe traria sorte. Como estava desempregado, foi tatuado por um amigo e sem qualquer  cuidado ou higiene. Seis meses depois morreu de tétano.

Bolão, um sujeito imenso de gordo, soube que ter um Buda em casa traria sorte. Então ele resolveu tornar-se um e comeu feito um morte-gula até ficar mais gordo do que um lutador de sumô. Quando passou dos 300 quilos, sentou-se na posição do Buda e passava os dias meditando... e comendo mais. Só não teve sorte quando morreu ao sofrer um enfarto fulminante, pois não encontraram um caixão que coubesse seu corpo e ele foi enterrado envolto num edredom de casal.

Um mecânico achava que tava lhe faltando sorte e decidiu criar pombos na oficina. Fez um pombal de madeira sobre um galpão e colocou ali um casal da ave. Parece que os bichinhos eram bem relacionados, pois todos os dias vinham mais de seis pombos visitá-los. A área da oficina
que era descoberta vivia cheia de caca de pombo e era aquela fedentina.
Isto, além de afugentar os clientes e empregados, levou o mecânico, um negro alto e sarado, a uma UTI por conta de uma doença transmitida pelas aves. Ele ficou tantã e morreu mais seco do que um grilo.

Paro por aqui, pois bateu aquela preguicinha baiana.

Será que os antigos tinham razão quando diziam: "Não acredito em bruxas, mas que elas existem,               existem"!

Tão vendo aí? Precisamos ter sorte ao escolhermos um amuleto, né?

Embora saibamos que alguns dos políticos brasileiros têm seu diabinho dentro de uma garrafa que fica bem escondida, enterrada ou guardada sob sete chaves, temos um amuleto fortíssimo contra estes representantes de Satanás na Terra:

O voto!

Boa sorte para todos... e um pouco mais para este País!

Autor: Luís Campos (Blind Joker)

OBS.:  Nesta coluna,  editamos "escritos"(prosa/verso) de companheiros cegos
(ex- alunos/alunos ou não) do I B C.
Para participar: mande o "escrito" de sua lavra para a redação (contraponto@exaluibc.org.br).


#15. ETIQUETA

Colunista:  RITA OLIVEIRA (rita.oliveira@br.unisys.com)

Mulheres Sozinhas

Século XXI. Mulheres na presidência de grandes empresas, mulheres prefeitas, em cargos de liderança, mulheres cheias de sucesso e, até mesmo concebendo e criando seus filhos sem a interferência direta dos homens. Mas poucas são as mulheres que se sentem à vontade para chegar e permanecer em uma festa ou bar sem a companhia masculina. É a suprema ironia, não?

Saiba que é perfeitamente possível comparecer a diversas ocasiões desacompanhada sem parecer um peixe fora d'água. Na verdade requer apenas um pouco de planejamento e a atitude adequada. Afinal, porque perder uma oportunidade de se divertir apenas por que "não tinha com quem ir"?

A mulher pode chegar sozinha? Certamente. Onde quer que seja - uma pizzaria, uma boate ou uma festa - chegue serenamente. Chegar com um ar perdido e encolher-se num canto não irá ajudá-la. Se estiver esperando alguém, avise ao maître e procure um lugar para sentar. No caso de vernissages ou coquetéis de lançamento, lembre-se que as outras pessoas estão indo lá também para o evento e não para reparar se você está só ou não.

E almoçar ou jantar sozinha? Não tem problema, desde que você seja discreta. Folheie uma revista ou um livro, e aproveite para degustar sem pressa sua refeição. Se você fuma, faça-o com calma e capriche no olhar de paisagem. E, se resolver adiantar assuntos ou colocar a conversa em dia, use o celular, muito, mas muito discretamente mesmo.

Posso levantar e cumprimentar um amigo? Não. Deixe que ele venha até você. Em restaurantes basta acenar de longe. Não dá para levantar para cumprimentar conhecidos, sentar em várias mesas para papear e agir como se estivesse em sua casa. É muito deselegante.

Sozinha na festa? - E porque não? Justamente por ser uma festa, as chances de se divertir, encontrar pessoas diferentes e aproveitar a noite aumentam bastante. Se não houver pessoas conhecidas, fique nos primeiros minutos perto dos anfitriões. Depois de algumas apresentações, enturme-se, puxe conversa e não deixe passar a oportunidade de engatar um bom papo.

Como fugir das cantadas indesejáveis? Em restaurantes mantenha a tranquilidade e peça gentilmente para a pessoa deixá-la sozinha. Se não resolver, chame o maître. Já em festas ou eventos você pode conversar um pouco e sair dizendo que vai conversar com uma amiga. É bem fácil.

Finalmente pense: porque quando percebemos um homem sozinho, alinhado e discreto em qualquer lugar, nossa reação, quase sempre, é de interesse e admiração.
Então não há motivo para que conosco - mulheres lindas, poderosas e convenientemente desacompanhadas - as coisas sejam diferentes, certo?


#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O Garanhão catingudo

Alguns daqui  da  lista pagaram este mico comigo. Existiam lá no IBC, vários  alunos que  detestavam banho.
Várias vezes no  dormitório dos  meninos, e muitos meninos daqui são testemunhas, colocaram cama de  porcalhões debaixo do chuveiro. Mais havia um no meu tempo, que além de porcalhão era metido, dado a conquistas, sabem aquele cara inconveniente?
Era este malandro. Não era mal feitor isto não  mas era metido a valente e dava em cima de  tudo  quanto era menina lá da escola. Aprontamos uma pra ele que nos custou castigo sério. Prestem bem  a atenção e  verão como a gente tinha imaginação. Éramos inteligentíssimas quando se tratava de  encarnar em  alguém, mas na hora dos estudos, nem ti conto.
Eu fazia parte de uma turma da pá viradíssima. Pá, colher de pedreiro, inchada, foice, em fim, tudo  virado.
Quando  pegávamos no pé de alguém coitado da vítima. Então resolvemos pegar no pé desse garanhão.
No dia do aniversário dele, pedimos sem conhecermos a  melodia da  música, a  praça, emprestada  ao  Carlos Imperial, e  cantamos pra  ele.
Mas meu  povo, não cantamos simplesmente. Fizemos harmonia vocal e o negócio ficou da hora.
E convocamos a  galera, ensinamos a  letra por  que a melodia era facílima. Quem  não conhece a  melodia da  praça?
A mesma praça, o  mesmo banco. As mesmas flores o  mesmo  jardim. E  por  aí vai.
Mais fizemos uma linda paródia que vou postar aqui e  quero ver quem vai mandar pra mim gravado a  vozinha cantando direitinho a  melodia com a devida letra de nossa autoria. Depois se  os  moderadores deixarem, eu conto o nome da pobre vítima.
Ouvi dizer que já morreu. Enquanto não posso contar, o  nome dele será claudiney.
Vou  postar a  letra e vocês coloquem a  melodia. La vai:
claudiney nojento neste dia vou te dar, um desodorante pra você se perfumar. guri tão  nojento como  é  grande o  seu  fedo, nenhuma cega quer o seu amor.
agora  o  refrão:
ninguém aguenta, essa catinga, essa catinga que  chega  a  sufocar, dou  sabonete, desodorante, e  quero ver você limpo  ficar.
Que  beleza não acham! no  dia  do  aniversário do  garoto! uma  brincadeira de  mal gosto que  nos custou castigo na chefia de disciplina e  uma  bronca do  tamanho do mundo. O  menino chorou vários dias. por que a  gente mais de 15 meninas todas afinadíssimas andavam atrás dele cantando esta obra prima. mais uma coisa eu  digo e  ninguém pode negar: o coral ficou lindo. parecia ensaiado pelo maestro Sidney. ainda bem que a chefe não era a tia nadir. já  pensaram? quero  ver  quem aqui da lista vai lembrar disso. Como já disse se deixarem eu conto  o  nome do  dito cujo. mas acho que  já  morreu.

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

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


#17. GALERIA CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE

Robert B. Irwin  (de Hacia la Luz)

Poucos homens em nosso século lograram vida tão laboriosa quanto o dr. Robert B. Irwin, cujo desaparecimento, ocorrido em dezembro de 1951, deixou ao mundo dos cegos a riqueza de sua influência e um grande vazio com a sua morte. De todos os grandes condutores tiflólogos, nenhum
iluminou com maior esplendor seu caminho, nenhum dotou mais ricamente seu espírito, nenhum batalhou com mais ardor pelos seus direitos a uma vida melhor e mais equitativa.

Não existe rincão, por mais afastado nos Estados Unidos onde os homens, mulheres e crianças invidentes não estejam em condições razoáveis, devido a sua luta incessante por um novo e promissor futuro.

Nascido em Iowa, no ano de 1883, foi o mais velho dos doze filhos de um bem constituído matrimônio da classe média. Inteligente, imaginativo, aos seis anos ficou totalmente cego. Depois de graduar-se na escola de anormais do estado de Washington, Robert B. Irwin passou à universidade, ingressando logo em Harvard, onde obteve seu título de professor em artes. Intensa foi sua obra como organizador e supervisor dos cursos ministrados nas escolas públicas de Cleveland, com a colaboração da Sociedade para Cegos de Cleveland.

Essas classes de imediato tornaram-se amplamente difundidas e conhecidas como modelos, indispensáveis nos diversos estabelecimentos surgidos para esse fim, não somente em Ohio, mas através do imenso território americano. Sua sagaz inteligência previu a necessidade inadiável de adotar técnicas educacionais distintas, acordes com o grau de visão dos educandos e as possibilidades de alguns empregarem a vista disponível com aproveitamento real.

Nesse sentido funda em 1913 a primeira escola para amblíopes que funcionaria com notável êxito em Cleveland. Anos mais tarde em 1920 cria uma companhia editora e distribuidora de livros impressos para amblíopes. Em 1923 é designado Diretor Executivo da American Foundantion
for the Blind, permanecendo no cargo até 1949, quando a organização de prestígio universal pôde contar com grandes recursos econômicos. Em 1932 preside, na cidade de Londres, uma conferência destinada a realizar uma aspiração longamente acalentada: dotar aos cegos da coletividade de
língua inglêsa de um sistema braille "Standard" unificado. Logra importantes disposições do Congresso Americano que, por sua diligente interferência, destina uma seção daquela imensa biblioteca, à satisfação das necessidades dos diversos núcleos de cegos de todo o país. Iwrin
consegue ainda que se facilitem "livros falados" com seus correspondentes aparelhos reprodutores, a mais de 50 mil adultos não-videntes, cujo tato não permite um desenvolvimento capaz de atender a sua cultura. A concessão desse material é possível, por ser o mesmo confeccionado em
estabelecimentos da American Foundation. No intuito de proteger e estimular os cegos na batalha de sua independência econômica, consegue leis decisivas determinando o consumo por parte das autoridades federais de produtos trabalhados em suas fábricas e oficinas. A ação desse admirável tiflófilo se agiganta quando se sabe haver ele conseguido do Congresso mais de trezentas leis destinadas a assegurar trabalho e assistência aos numerosos cegos da última guerra, bem como dos
procedentes da Coréia.

Ao retirar-se da American Foundation em 1950, dedica-se com ardor à elaboração de uma obra magnífica, isto é, a escrever a história de tudo quanto se refere ao trabalho dos invisuais nesses últimos 50 anos.

Assim, na intensa luta em favor dos seus companheiros, é supreendido pela morte o grande batalhador, que jamais esmoreceu no afã de elevar à mais alta dignidade aqueles que a cegueira tantos males tem causado.

//Fonte: REVISTA BRASILEIRA PARA CEGOS / Fevereiro de 1957


#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

1- Um pouco de história. O que são os jogos paraolímpicos?

Os jogos começam no dia 29 de Agosto e terminam no dia 09 de Setembro.
As paraolimpíadas são um evento multi-esportivo para atletas com deficiências físicas, mentais ou sensoriais. Essas deficiências incluem incapacidade visual, amputação, deficiências de mobilidade e paralisia cerebral. 

As paraolimpíadas são realizadas a cada quatro anos, após as olimpíadas, e são administradas pelo Comitê Internacional Paraolímpico.

História das paraolimpíadas

As paraolimpíadas foram concebidas para enfatizar as conquistas atléticas dos participantes, e não suas deficiências. O nome paraolimpíadas originalmente veio da combinação dos termos "paraplégico" e "olimpíadas", devido à sua origem para pessoas com lesão na espinha. Uma vez que atletas com outros tipos de deficiências passaram a participar das paraolimpíadas, atualmente o Comitê Internacional Paraolímpico afirma que o nome é uma combinação de "paralela" e "olimpíadas", já que esse evento realiza-se logo depois dos Jogos Olímpicos. O movimento paraolímpico tem crescido dramaticamente desde seus primeiros dias, por exemplo o número de atletas que participaram da paraolimpíada em Roma 1960 foi de 400, comparado a 3.606 atletas em Atenas 2004.

Em 1948, o doutor Ludwig Guttmann organizou uma competição para veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na espinha. Essa competição, baseada no hospital Stoke Mandeville na Inglaterra, coincidiu com a cerimônia de abertura das olimpíadas de Londres 1948. Quatro anos depois, atletas da Holanda se reuniram e o movimento internacional nasceu. Em 1960 as paraolimpíadas foram realizadas em Roma, pela primeira vez fora do hospital Stoke Mandeville. Até essa época as paraolimpíadas eram somente para pessoas com lesão no cordão espinhal. Em Toronto 1976 as paraolimpíadas começaram a ter a inclusão de atletas com outros tipos de deficiências. As paraolimpíadas acontecem no mesmo ano das olimpíadas, porém somente desde 1988 ocorrem na mesma cidade utilizando as mesmas instalações.

2- Seleção Brasileira de Futebol de 5 estreia nas paralimpíadas contra a França

Além da atual campeã europeia, Seleção do técnico Ramon Pereira encara na primeira fase, China e Turquia. Medalha de ouro será decidida no dia 8 de setembro, na Arena Riverbank, montada no Parque Olímpico, em Londres.

Dois dias após a abertura oficial dos Jogos Paralímpicos de Londres, a Seleção Brasileira de Futebol de 5 começa a busca pelo tricampeonato contra a França, na Arena Riverbank, no Parque Olímpico. A estreia do Brasil está marcada para o dia 31 de agosto, às 5 horas da manhã (horário de Brasília). A Seleção foi sorteada no grupo B dos Jogos, que conta ainda com China e Turquia.

- Nossa chave vai ser muito disputada e o Brasil vai ter que usar sua habilidade para seguir em frente. Tem a campeã asiática (China), a campeã europeia (França), e o time que na teoria seria o mais fácil, a Turquia, também é muito forte. Passando para a próxima fase os atletas vão com
mais confiança em busca de mais um título, analisou o técnico da Seleção, Ramon Pereira.

A competição de Futebol de 5 vai de 31 de agosto até o dia 8 de setembro.
A Seleção Verde e Amarela seguiu para Manchester, na Inglaterra, no dia 13 de agosto, onde ficará para o período de aclimatação até o dia 26, quando segue para a capital inglesa.

Confira a programação do evento.

31 de agosto (sexta-feira)
/Grupo B/
*Brasil* x França - 5h
China x Turquia - 7h

/Grupo A/
Iran x Argentina - 9h30
Grã Bretanha x Espanha - 11h30

2 de setembro (domingo)
/Grupo B/
Turquia x *Brasil* - 5h
França x China - 7h

/Grupo A/
Espanha x Iran - 9h30
Argentina x Grã Bretanha - 11h30

4 de setembro (terça-feira)
/Grupo B/
Brasil x China - 5h
França x Turquia - 7h

/Grupo A/
Espanha x Argentina - 9h30
Grã Bretanha x Iran - 11h30

/*Horário de Brasília/

3- Patrocinadores ajudam no crescimento do esporte paraolímpico e querem muitas conquistas em Londres.

Com os recursos adquiridos para as modalidades, CBDV consegue fornecer aos atletas competições de alto nível e profissionais capacitados para a evolução das seleções.

A poucos dias do início dos Jogos Paralímpicos de Londres os atletas das Seleções de Futebol de 5, Goalball (masculino e feminino) e Judô seguem em Manchester se preparando em ritmo forte para as competições na Terra da Rainha. As três modalidades chegam com muita força na busca por medalhas, e o incentivo vindo dos patrocinadores e do Ministério do Esporte é um dos principais motivos para a excelente preparação dos brasileiros.

- Temos que agradecer muito ao Ministério do Esporte http://esporte.gov.br/, que através do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) http://www.cpb.org.br/ nos permitiu uma quantidade e qualidade de treinamento nunca antes obtida por nossas modalidades. Nos últimos dois anos foram, só no Goalball, 13 fases de treinamento masculina e 13 feminina, no Futebol de 5, 14 fases, e no
Judô, 9 fases. Tenho a certeza que todo o investimento será recompensado com grande participação de nossos atletas nos Jogos de Londres, como foi em Guadalajara (Parapan-Americano) ano passado - analisou o presidente da CBDV, Sandro Laina.

Ainda segundo Sandro, além dos treinamentos com profissionais de alto nível, os eventos nacionais e internacionais são de extrema importância para o crescimento dos atletas brasileiros e o presidente da CBDV fez questão de agradecer a todos os envolvidos nesse projeto.

- Não posso deixar de agradecer a INFRAERO http://www.infraero.gov.br/, que nos permite, através de seu apoio ao Judô para cegos, otimizar os recursos, realizando mais eventos para estes atletas, além do apoio ao selecionado brasileiro. Sem esquecer a Caixa Econômica Federal, que através da Loterias Caixa http://www1.caixa.gov.br/loterias/index.asp apoia o Futebol de 5 e é
com este apoio que realizamos o Desafio Internacional de futebol de 5 Loterias Caixa, importante evento de treinamento e avaliação de nossa seleção, além dos campeonatos nacionais da modalidade. Enfim, agradecer a todos, CPB, INFRAERO, Loterias Caixa e Ministério do Esporte por todo o apoio, que a gente possa comemorar juntos o êxito de nossas modalidades - concluiu.

Atualmente no Brasil, a CBDV consegue organizar através dos recursos vindos dos patrocinadores eventos nacionais como, Copa Brasil de Futebol de 5 - Série A e Série B, e o Grand Prix Infraero de Judô - 1ª Etapa e Etapa Final. Além do Desafio Internacional de Futebol de 5 Loterias Caixa.

4- Conheça as modalidades que serão praticadas nas paraolimpíadas de Londres

Modalidades

Atletismo - Desde os Jogos de Roma, em 1960, o atletismo faz parte oficialmente do esporte paraolímpico. As primeiras medalhas do Brasil em paraolimpíadas nesta modalidade vieram em 1984, em Nova Iorque e em Stoke Mandeville, Inglaterra. Atletas com deficiência física e visual, de ambos os sexos, podem praticar a modalidade. As provas são de acordo com a deficiência dos competidores, divididas entre corridas, saltos, lançamentos e arremessos.

Nas provas de pista (corridas), dependendo do grau de deficiência visual do atleta, ele pode ser acompanhado por um atleta-guia, que corre ao seu lado ligado por uma cordinha. O guia tem a função de direcionar o atleta, mas não deve puxá-lo, sob pena de desclassificação. As competições seguem as regras da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), com algumas adaptações para o uso de próteses, cadeira de rodas ou guia, mas sem oferecer vantagem em relação aos seus adversários.

Basquetebol em Cadeira de Rodas - O basquete em cadeira de rodas começou a ser praticado nos Estados Unidos, em 1945. Os jogadores eram ex-soldados do exército norte-americano feridos durante a 2ª Guerra Mundial. A modalidade é uma das poucas que esteve presente em todas as edições dos Jogos Paraolímpicos.

Nesta categoria, as mulheres disputaram a primeira paraolimpíada em Tel Aviv, em 1968. O basquete em cadeira de rodas foi a primeira modalidade paraolímpica a ser praticada no Brasil, em 1958. A modalidade é praticada por atletas de ambos os sexos que tenham alguma deficiência físico-motora de acordo com as regras adaptadas da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF).

As cadeiras são adaptadas, padronizadas e previstas em regras. A cada dois toques na cadeira, jogador deve quicar, passar ou arremessar a bola. As dimensões da quadra e a altura da cesta são as mesmas do basquete olímpico.

Bocha - A bocha estreou no programa paraolímpico oficial em 1984 na cidade de Nova Iorque, com disputas individuais no feminino e masculino. Competem paralisados cerebrais severos que utilizam cadeira de rodas. Em Atlanta 1996 foi incluído o jogo de duplas. O objetivo do jogo é lançar bolas coloridas o mais perto possível de uma bola branca chamada de "jack" (conhecida no Brasil como "bolim").

É permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para atletas com grande comprometimento nos membros superiores e inferiores. Há três maneiras de se praticar o esporte: individual, duplas ou equipes. Antes de começar a partida, o árbitro tira na moeda (cara ou coroa) o direito de escolher se quer competir com as bolas de couro vermelhas ou azuis. As partidas ocorrem em quadras cobertas, planas e com demarcações no piso.

As partidas são divididas em "ends", que só terminam após o lançamento de todas as bolas. Um limite de tempo é estabelecido por "end", de acordo com o tipo de disputa. Nas competições individuais, são quatro "ends" e os atletas jogam seis esferas em cada um deles. Nas duplas, os confrontos têm quatro partes e cada atleta tem direito a três bolas por período. Quando a disputa é por trios, seis "ends" compõem as partidas. Neste caso, todos os jogadores têm direito a duas esferas por parte do jogo.

Ciclismo - O ciclismo começou na década de 80, quando somente deficientes visuais competiam. Anos depois ,o Brasil estreou nos Jogos Paraolímpicos, em Barcelona 1992. Paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados medulares (cadeirantes), de ambos os sexos, competem no ciclismo.

A Paraolimpíada de Nova Iorque 1984 foi a primeira com atletas paralisados cerebrais, amputados e deficientes visuais. Em Seul 1988, o ciclismo de estrada entrou no programa oficial de disputas. A partir de Atlanta 1996, cada tipo de deficiência passou a ser avaliado de forma específica. Na edição dos jogos em Beijing foram incluídas provas de velódromo. Paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados medulares (cadeirantes), de ambos os sexos, competem no ciclismo.

Existem duas maneiras de ser praticada: individual ou em equipe. As regras seguem as da União Internacional de Ciclismo (UCI), mas com pequenas alterações relativas à segurança e classificação dos atletas. As bicicletas podem ser de modelos convencionais ou triciclos para paralisados cerebrais, segundo o grau de lesão. O ciclista cego compete em uma bicicleta dupla - conhecida como "tandem" - com um guia no banco da frente dando a direção. Para os cadeirantes, a bicicleta é "pedalada" com as mãos: é o handcycling. As provas são de velódromo, estrada e contra-relógio.

No velódromo, as bicicletas não têm marchas e a competição acontece em uma pista oval que tem entre 250 e 325 metros de extensão. Velocidade em todas as provas é fundamental. Na estrada, os ciclistas de cada categoria largam ao mesmo tempo. As competições são as mais longas da modalidade, com até 120 km de percurso. As disputas contra-relógio exigem mais velocidade que resistência. Os atletas largam de um em um minuto, pedalando contra o tempo. Nesta prova a posição dos ciclistas na pista não diz, necessariamente, a colocação real em que se encontram, pois tudo depende do tempo.

Esgrima em Cadeira de Rodas - Modalidade para atletas em cadeiras de rodas. O programa tem 15 provas - equipes e individuais, masculinas e femininas, em florete e espada. Só os homens é que competem com sabre. As cadeiras de rodas são presas ao chão para dar estabilidade e permitir a liberdade de movimentos na parte superior do corpo do esgrimista. Os atletas estão ligados a uma caixa eletrônica que conta os toques da arma.

Nas provas individuais, o primeiro esgrimista a marcar 5 toques em pools e 15 toques em eliminação direta é declarado vencedor. Nas provas por equipe, ganham os primeiros a marcar 45 toques. A esgrima em cadeiras de rodas foi inserida nos Jogos Paraolímpicos de Roma 1960.

Futebol de Cinco - Existem relatos que no Brasil, na década de 50, cegos jogavam futebol com latas. Em 1978, nas Olimpíadas das APAES, em Natal, foi realizado o primeiro campeonato de futebol com jogadores deficientes visuais. A primeira Copa Brasil foi em 1984, na capital paulista. Das quatro edições da Copa América, os brasileiros trouxeram três ouros: em 1997, na capital paraguaia Assunção; em 2001, na cidade paulista de Paulínia; e em 2003, na capital colombiana de Bogotá - título que garantiu a presença da seleção em Atenas.

Em Buenos Aires, em 1999, na Copa América, os brasileiros ganharam dos argentinos. Em 1998, o Brasil sediou o primeiro Mundial de futebol e levou o título.
Dois anos depois, em Jerez de La Frontera, na Espanha, a seleção se sagrou campeã novamente. Em Atenas 2004 a seleção masculina do Brasil estreou nos Jogos Paraolímpicos e conquistou a medalha de ouro numa vitória sobre a Argentina por 3 a 2 nos pênaltis. O futebol de cinco é exclusivo para cegos ou deficientes visuais.

As partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, mas desde os Jogos Paraolímpicos de Atenas também vem sendo praticado em campos de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos cinco anos. Junto às linhas laterais, são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Cada time é formado por cinco jogadores - um goleiro e quatro na linha. Diferente dos estádios com a torcida gritando, as partidas de futebol de cinco são silenciosas, em locais sem eco.

A bola tem guizos internos para que os atletas consigam localizá-la. A torcida só pode se manifestar na hora do gol. Os jogadores usam uma venda nos olhos e se tocá-la é falta. Com cinco infrações o atleta é expulso de campo e pode ser substituído por outro jogador. Há ainda um guia, o "chamador", que fica atrás do gol, para orientar os jogadores, dizendo onde devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. O jogo tem dois tempos de 25 minutos cada e um intervalo de 10 minutos.

Futebol de Sete - Em 1978 surgiu o futebol de 7 para paralisados cerebrais. E foi na cidade de Edimburgo, na Escócia, que aconteceram as primeiras partidas.
A primeira Paraolimpíada em que a modalidade esteve presente foi em Nova Iorque 1984. Em Barcelona 1992, o Brasil estreou nos Jogos Paraolímpicos e ficou em sexto lugar. O futebol de sete é praticado por atletas do sexo masculino, com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou acidentes vasculares cerebrais.

As regras são da FIFA, mas com algumas adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais (CP-ISRA). O campo tem no máximo 75 m x 55 m, com balizas de 5 m x 2 m e a marca do pênalti fica a 9,20m do centro da linha de gol. Cada time tem sete jogadores (incluindo o goleiro) e cinco reservas. A partida dura 60 minutos, divididos em dois tempos de 30, com um intervalo de 15 minutos. Não existe regra para impedimento e a cobrança lateral pode ser feita com apenas uma das mãos, rolando a bola no chão. Os jogadores pertencem às classes menos afetadas pela paralisia cerebral e não usam cadeira de rodas.

Goalball - O goalball foi criado em 1946 pelo austríaco Hanz Lorezen e pelo alemão Sepp Reindle, que tinham como objetivo reabilitar veteranos da Segunda Guerra Mundial que perderam a visão. Nos Jogos de Toronto 1976, sete equipes masculinas apresentaram a modalidade aos presentes. Dois anos depois foi realizado o primeiro Campeonato Mundial de Goalball, na Áustria. Em 1980, na Paraolimpíada de Arnhem, o esporte passou a integrar o programa paraolímpico. Em 1982,
a Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA) começou a gerenciar a modalidade. As mulheres entraram para o goalball nas Paraolimpíadas de Nova Iorque, em 1984.

A modalidade foi implementada no Brasil em 1985. Inicialmente, o Clube de Apoio ao Deficiente Visual (CADEVI) e a Associação de Deficientes Visuais do Paraná (ADEVIPAR) realizaram as primeiras partidas. O primeiro campeonato brasileiro de goalball foi realizado em 1987. Ao contrário de outras modalidades paraolímpicas, o goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência - neste caso, a visual.

A quadra tem as mesmas dimensões da de vôlei (9 m de largura por 18 m de comprimento). As partidas duram 20 minutos, com dois tempos de 10. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. De cada lado da quadra tem um gol com nove metros de largura e 1,2 de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores.

O arremesso deve ser rasteiro e o objetivo é balançar a rede adversária. A bola possui um guizo em seu interior que emite sons - existem furos que permitem a passagem do som - para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo. A bola tem 76 cm de diâmetro e pesa 1,25 kg. Sua cor é alaranjada e é mais ou menos do tamanho da de basquete. Hoje o goalball é praticado em 112 países nos cinco continentes.

Halterofilismo - O halterofilismo apareceu pela primeira vez em uma paraolimpíada, em 1964, em Tóquio. A deficiência dos atletas era exclusivamente lesão da coluna vertebral. Até os Jogos de Atlanta 1996, somente os homens competiam. Quatro anos depois, em Sydney, as mulheres entraram de vez para a modalidade. Atualmente, 109 países possuem halterofilistas paraolímpicos.

O Brasil estreou nos Jogos de Atlanta, com o atleta Marcelo Motta. No halterofilismo, os atletas permanecem deitados em um banco, e executam um movimento conhecido como supino. A prova começa no momento em que a barra de apoio é retirada - com ou sem a ajuda do auxiliar central - deixando o braço totalmente estendido. O atleta flexiona o braço descendo a barra até a altura do peito.

Em seguida, elevam-na até a posição inicial, finalizando o movimento. Hoje, competem atletas com deficiência física nos membros inferiores ou paralisia cerebral. As categorias são subdivididas pelo peso corporal de cada um. São dez categorias femininas e dez masculinas. O atleta pode realizar o movimento três vezes, sendo validado o maior peso. Os árbitros ficam atentos à execução contínua do movimento e à parada nítida da barra no peito.

Hipismo- A estreia paraolímpica do hipismo foi nos Jogos de Nova Iorque, em 1984. Três anos depois, foi realizado o primeiro Mundial, na Suécia. Mas a modalidade precisava se desenvolver quantitativamente ainda e só voltou ao programa oficial na Paraolimpíada de Sydney 2000.

A única disciplina do Hipismo do Programa Paraolímpico é o adestramento. Em março de 2002, nasceu o hipismo paraolímpico nacional a partir de um curso promovido pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH). O hipismo paraolímpico é praticado por atletas com vários tipos de deficiência, em cerca de 40 países.

A competição de hipismo é mista, ou seja, cavaleiros e amazonas competem juntos nas mesmas provas. Outra característica da modalidade é que não só os competidores recebem medalhas, mas os cavalos também.

Judô - A arte marcial foi a primeira modalidade de origem asiática a entrar no programa paraolímpico. Praticada desde a década de 70, teve sua estreia nas Paraolimpíadas em Seul 1988. Na época, só lutaram os homens com deficiência visual. E assim foi em Barcelona, Atlanta e Sydney.

Os Jogos Paraolímpicos de Atenas 2004 marcam a entrada das mulheres nos tatames. A entidade responsável pelo esporte é a Federação Internacional de Esportes para Cegos, fundada em Paris, em 1981. O judô é a quarta modalidade brasileira a subir no pódio paraolímpico. Atlanta 1996 teve um significado especial: o Brasil conquistou pela primeira vez a medalha de ouro com o judoca Antônio Tenório da Silva, na categoria até 86 kg. Em Sydney, Tenório foi novamente campeão paraolímpico, desta vez na categoria até 90kg. O atleta repetiu o fato em Beijing e entrou para a história do esporte paraolímpico.

Natação - A natação está presente no programa oficial de competições desde a primeira paraolimpíada em Roma 1960. O Brasil começou a brilhar em Stoke Mandeville (1984), onde conquistou cinco medalhas de ouro. E hoje uma potência da natação paraolímpica, tendo vários atletas recordistas mundiais. Na natação competem atletas com todos os tipos de deficiência física e visual em provas dos 50 m aos 400 m no estilo livre, dos 50 m aos 100 m nos estilos peito, costas e borboleta. O medley é disputado em provas de 150 m e 200 m.

As provas são divididas nas categorias masculino e feminino, seguindo as regras do IPC Swimming, órgão responsável pela natação no Comitê Paraolímpico Internacional. As adaptações são feitas nas largadas, viradas e chegadas. Os nadadores cegos recebem um aviso do "tapper", por meio de um bastão com uma ponta de espuma, quando estão se aproximando das bordas.

A largada também pode ser feita na água, no caso de atletas de classes mais baixas, que não conseguem sair do bloco. As baterias são separadas de acordo com o grau e o tipo de deficiência.

Rúgbi em Cadeira de Rodas- O rúgbi é um esporte para atletas com quadriplegia. Podem disputar a modalidade homens e mulheres em equipes mistas. O rúgbi em cadeira de rodas foi um esporte de demonstração nos Jogos de Atlanta e foi incluído no programa dos Jogos de Sydney, em 2000.

Tênis de Mesa - O tênis de mesa é um dos mais tradicionais esportes paraolímpicos, disputado desde os Jogos de Roma tanto no masculino quanto no feminino.
Todas as edições dos Jogos Paraolímpicos tiveram disputas da modalidade. Com o passar dos anos, ocorreram algumas mudanças.

Desde os Jogos de Roma 1960 até Tel Aviv 1968, eram disputadas partidas no individual e em duplas. Em Heidelberg 1972 começaram as disputas por equipes.
Toronto 1976 e Arnhem 1980 só tiveram disputas de jogos simples e por equipe. O open entrou no calendário paraolímpico oficial nos Jogos de 1984 e em Seul 1988. Em Barcelona 1992, as disputas passaram a ser apenas no individual e por equipe. Já em Atenas, também teve disputa de duplas. A história do tênis de mesa no Brasil se confunde com a do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), pois a modalidade começou com a fundação do Comitê, em 1995.

No tênis de mesa participam atletas do sexo masculino e feminino com paralisia cerebral, amputados e cadeirantes. As competições são divididas entre atletas andantes e cadeirantes. Os jogos podem ser individuais, em duplas ou por equipes. As partidas consistem em uma melhor de cinco sets, sendo que cada um deles é disputado até que um dos jogadores atinja 11 pontos. Em caso de empate em 10 a 10, vence quem primeiro abrir dois pontos de vantagem.

A raquete pode ser amarrada na mão do atleta para facilitar o jogo. A instituição responsável pela modalidade é a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Em relação ao tênis de mesa convencional existem apenas algumas diferenças nas regras, como na hora do saque para a categoria cadeirante.

Tênis em Cadeira de Rodas - O tênis em cadeira de rodas foi criado em 1976, nos Estados Unidos, por Jeff Minnenbraker e Brad Parks. Eles construíram as primeiras cadeiras adaptadas para o jogo e o difundiram pelo seu País. Em 1977, foi realizado o primeiro torneio da modalidade, em Griffith Park, na Califórnia.
O primeiro campeonato nacional nos EUA aconteceu em 1980. Oito anos depois, foi fundada a Federação Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas (IWTF).

Em 1988, a modalidade foi exibida nos Jogos Paraolímpicos de Seul. Em 1991, a entidade foi incorporada à Federação Internacional de Tênis (ITF), que hoje é a responsável pela administração, regras e desenvolvimento do esporte em nível global. Barcelona 1992 foi o marco para o tênis em cadeira de rodas, pois passou a valer medalhas. Desde então, homens e mulheres disputam medalhas nas quadras em duplas ou individuais.

Tiro - O tiro estreou na Paraolimpíada de Toronto 1976. Na época, somente os homens competiram. Já nos Jogos de Arnhem 1980, na Holanda, as mulheres entraram com tudo nas disputas, inclusive nas provas mistas. Em 1984, as provas paraolímpicas mistas deixaram de existir, sendo retomadas em Barcelona.

Na ocasião, a categoria mista voltou em substituição ao feminino. A volta dos três tipos de disputa aconteceu nos Jogos de Atlanta 1996. Nos Jogos Paraolímpicos de Sydney 2000, a disputa pelo ouro aconteceu entre homens, mulheres e nos confrontos entre ambos. No Brasil, a modalidade começou a ser praticada em 1997, no Centro de Reabilitação de Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O tiro exige precisão apurada. O Comitê de Tiro Esportivo do Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) é responsável pela administração da modalidade. As regras das competições têm apenas algumas adaptações. Pessoas amputadas, paraplégicas, tetraplégicas e com outras deficiências locomotoras podem competir tanto no masculino como no feminino.

As regras variam de acordo com a prova, a distância, o tipo do alvo, posição de tiro, número de disparos e o tempo que o atleta tem para atirar. Em cada competição as disputas ocorrem numa fase de classificação e numa final. As pontuações de ambas as fases são somadas e vence quem fizer mais pontos. O alvo é dividido em dez circunferências que valem de um a dez pontos e são subdivididas, cada uma, entre 0.1 e 0.9 pontos. A menor e mais central circunferência é a que vale mais, dez pontos. Sendo assim, o valor máximo que pode ser conseguido é de 10.9.

A tecnologia está sempre presente na modalidade. Durante os Jogos Paraolímpicos, os alvos são eletrônicos e os pontos são imediatamente projetados num placar. Nem as roupas e as armas utilizadas fogem da evolução tecnológica. Há diferença das vestimentas nas provas para cada tipo de arma. Nas competições de rifle, por exemplo, é necessário usar uma roupa com a espessura estipulada pela ISSF. Em eventos de pistola, os atiradores só são obrigados a usar sapatos especiais feitos de tecido, que dão mais estabilidade aos atletas.

Tiro com Arco - O objetivo do arqueiro é lançar flechas no alvo marcado com dez anéis concêntricos, aumentando a pontuação quanto menor e mais perto for a flecha do menor centro do alvo. Acertar no alvo vale 10 pontos. O esporte é praticado geralmente ao ar livre. O alvo é colocado em distâncias diferentes entre 30 e 90 metros. Nos Jogos Paraolímpicos, a distância é 70 metros.

Nas competições em ambientes fechados, as distâncias variam entre 18 e 25 metros. O tamanho do alvo também varia com a distância. Em maiores distâncias, tem o diâmetro de 122 cm e nos 18 metros, mede 40 cm de diâmetro. O tiro com arco é uma modalidade para atletas com deficiência motora, disputadas individualmente ou em equipe. Podem competir em cadeiras de rodas ou de pé, com um total de 7 provas. A modalidade tornou-se paraolímpica nos Jogos de Roma em 1960.

Remo - Nos anos 80, a Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro (SUDERJ) iniciou um programa da reabilitação com o remo, que foi batizado de "Remo Adaptado". Pessoas com deficiência física (lesão medular, pólio e paralisia cerebral), mental e, mais tarde, deficientes auditivos se beneficiaram do programa.
Além da reabilitação e lazer, o objetivo era melhorar a qualidade de vida, por meio da inserção social e dos benefícios à saúde, ambos oriundos da prática esportiva.

Em 2001, a Federação Internacional de Remo (FISA) solicitou formalmente ao Comitê Paraolímpico Internacional (CPI) a inclusão do remo nos Jogos Paraolímpicos de 2008. Em julho de 2005 a CBR reativou seu Departamento de Remo Adaptável. O Brasil foi representado em Beijing por nove atletas. O remo é o caçula das modalidades do quadro de esportes paraolímpicos. Ele entrou no programa em 2005 e fez sua estreia nos Jogos Paraolímpicos de Beijing.

O termo "adaptado" quer dizer que o equipamento é modificado para a prática do esporte e não propriamente "adaptado" a cada atleta. A Federação Internacional de Remo (FISA) é o órgão máximo do remo mundial. As corridas são realizadas num percurso de 1000 metros para todas as quatro classes.

Vela - Pessoas com deficiência locomotora ou visual podem competir na modalidade. Dois tipos de barco são utilizados nas competições internacionais. Os barcos da classe 2.4mR são tripulados por um único atleta, pesam 260 quilos e possuem 4,1m de comprimento. Os barcos da classe sonar são tripulados por uma equipe de três pessoas, que deve ser classificada em função dos tipos de deficiência.

Esses barcos são maiores, pesando cerca de 900 Kg e medindo cerca de 7 m. Tanto o 2.4mR como o Sonar são barcos de quilha, uma peça de metal situada abaixo do casco do barco que impede que ele vire. As competições são chamadas de regatas e os percursos são sinalizados com boias. Duas rotas devem ser percorridas pelos velejadores. A sinalização dos trajetos é alterada de acordo com as condições climáticas do dia. Caso a direção e a força do vento se alterem, as boias são reposicionadas.

A organização de cada torneio tem um barco com pessoas responsáveis por monitorar as condições do vento e alterar a colocação da sinalização do percurso.
Em ambos os tipos de embarcações, as competições consistem em uma série de nove disputas em separado. Ganha cada prova quem percorrer o trajeto em menor tempo.

O vencedor conquista um ponto, o segundo fica com dois e assim por diante. Ao final das nove disputas, o pior resultado é descartado e quem tiver a menor soma de pontos é declarado campeão. Os vencedores das regatas normalmente são os velejadores que conseguem imprimir uma maior velocidade nos barcos, realizar melhores manobras e buscar as melhores condições de vento (tática de regata).

Vôlei Sentado - O voleibol sentado é um esporte para atletas com deficiência física. Existem provas de voleibol de pé e sentado, embora apenas as provas sentadas tenham sido incluídas no programa de Atenas 2004 O voleibol sentado é jogado num campo menor, (10x6m) com rede mais baixa (1.15m para homens e 1.05m para mulheres) e cada jogo é composto por um total de 5 sets.

Cada dos primeiros 4 sets está completo quando a equipe marcar 25 pontos com uma diferença de pelo menos 2 pontos sobre o adversário. Ganha o jogo a primeira equipe que vencer os primeiros sets. O time tem 12 jogadores e um líbero. O voleibol sentado é um desporto para atletas com deficiência física. Existem provas de voleibol de pé e sentado, embora apenas as provas sentadas tenham sido incluídas no programa de Atenas 2004.

(Fonte:Comitê Paraolímpico Brasileiro)

5- Veja como ficou o quadro de medalhas nas paraolimpíadas da China/2008  

Paraolimpíadas de Pequim - China 2008.

Quadro de medalhas dos Jogos Paraolímpicos de 2008.

Confira abaixo o Quadro de Medalhas das Paraolimpíadas de Pequim 2008. Os Jogos Paraolímpicos de Verão de Pequim foram realizados entre 6 e 17 de setembro de 2008 em Pequim (Beijing), China.

Quadro de Medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
Resultado final do total de medalhas olímpicas

C - País - O - P - B - T
1º - China - 89 - 70 - 52 - 211
2º - Grã-Bretanha - 42 - 29 - 31 - 102
3º - Estados Unidos - 36 - 35 - 28 - 99
4º - Ucrânia - 24 - 18 - 32 - 74
5º - Austrália - 23 - 29 - 27 - 79
6º - África do Sul - 21 - 3 - 6 - 30
7º - Canadá - 19 - 10 - 21 - 50
8º - Rússia - 18 - 23 - 22 - 63
9º - Brasil - 16 - 14 - 17 - 47
10º - Espanha - 15 - 21 - 22 - 58
11º - Alemanha - 14 - 25 - 20 - 59
12º - França - 12 - 21 - 19 - 52
13º - Coreia do Sul - 10 - 8 - 13 - 31
14º - México - 10 - 3 - 7 - 20
15º - Tunísia - 9 - 9 - 3 - 21
16º - República Tcheca - 6 - 3 - 18 - 27
17º - Japão - 5 - 14 - 8 - 27
18º - Polônia - 5 - 12 - 13 - 30
19º - Países Baixos (Holanda) - 5 - 10 - 7 - 22
20º - Grécia - 5 - 9 - 10 - 24
21º - Bielo-Rússia - 5 - 7 - 1 - 13
22º - Irã - 5 - 6 - 3 - 14
23º - Cuba - 5 - 3 - 6 - 14
24º - Nova Zelândia - 5 - 3 - 4 - 12
24º - Suécia - 5 - 3 - 4 - 12
26º - Hong Kong - 5 - 3 - 3 - 11
27º - Quênia - 5 - 3 - 1 - 9
28º - Itália - 4 - 7 - 7 - 18
29º - Egito - 4 - 4 - 4 - 12
30º - Nigéria - 4 - 4 - 1 - 9
31º - Argélia - 4 - 3 - 8 - 15
32º - Marrocos - 4 - 1 - 2 - 7
33º - Áustria - 4 - 1 - 1 - 6
34º - Suíça - 3 - 2 - 6 - 11
35º - Dinamarca - 3 - 2 - 4 - 9
36º - Irlanda - 3 - 1 - 1 - 5
37º - Croácia - 3 - 1 - 0 - 4
38º - Azerbaijão - 2 - 3 - 5 - 10
39º - Eslováquia - 2 - 3 - 1 - 6
40º - Finlândia - 2 - 2 - 2 - 6
41º - Tailândia - 1 - 5 - 7 - 13
42º - Portugal - 1 - 4 - 2 - 7
43º - Noruega - 1 - 3 - 3 - 7
44º - Chipre - 1 - 2 - 1 - 4
45º - Letônia - 1 - 2 - 0 - 3
46º - Cingapura - 1 - 1 - 2 - 4
46º - Venezuela - 1 - 1 - 2 - 4
48º - Arábia Saudita - 1 - 1 - 0 - 2
49º - Hungria - 1 - 0 - 5 - 6
50º - Taiwan - 1 - 0 - 1 - 2
50º - Turquia - 1 - 0 - 1 - 2
52º - Mongólia - 1 - 0 - 0 - 1
53º - Israel - 0 - 5 - 1 - 6
54º - Angola - 0 - 3 - 0 - 3
55º - Jordânia - 0 - 2 - 2 - 4
56º - Lituânia - 0 - 2 - 0 - 2
56º - Sérvia - 0 - 2 - 0 - 2
58º - Argentina - 0 - 1 - 5 - 6
59º - Eslovênia - 0 - 1 - 2 - 3
60º - Buulgária - 0 - 1 - 1 - 2
60º - Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
60º - Iraque - 0 - 1 - 1 - 2
63º - Bósnia-Herzegóvina - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Papua-Nova Guiné - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Paquistão - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1
68º - Líbano - 0 - 0 - 2 - 2
69º - Bélgica - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Jamaica - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Laos - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Malásia - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Namíbia - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Porto Rico - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Síria - 0 - 0 - 1 - 1
Total - 473 - 471 - 487 - 1.431

Legenda:
C - Classificação do país
O - Total de medalhas de ouro por país
P - Total de medalhas de prata por país
B - Total de medalhas de bronze por país
T - Total de medalhas por país

Comentários

Caros leitores, espero que tenham gostado da coluna deste mês. Busquei lhes repassar as informações mais importantes sobre os jogos, para que possam acompanhá-los com um maior entendimento.  No mais, desejo muita sorte ao Brasil, para que possa superar o 9º lugar conseguido na China em 2008 e que Deus possa abençoar muito nossos atletas! Até a próxima. Que Deus lhes abençoe!


#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:


*Cinco informações úteis não divulgadas! Principalmente a QUARTA

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

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

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

2. DIVULGUE. É IMPORTANTE: AUXÍLIO À LISTA
Telefone 102... não!
Agora é: 08002800102
Vejam só como não somos avisados das coisas que realmente são importantes......
NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO.
SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO VERDADEIRAMENTE GRATUITO.

Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo.

3. Importante: Documentos roubados - BO (boletim de occorrência) dá gratuidade - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA???

Acho que grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que nos dá o direito de em caso de roubo ou furto (mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de tais documentos como:
Habilitação (R$ 42,97);
Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$ 34,11)..

Para conseguir a gratuidade, basta levar uma cópia (não precisa ser autenticada) do Boletim de Ocorrência e o original ao Detran p/ Habilitação e Licenciamento e outra cópia à um posto do IFP..

4. ARTISTA FAMOSOS FICAM EM FORMA COM EXERCICIO E DIETA?

Tudo mentira, os famosos tem uma receita secreta que deixa o corpo em forma sem esforço,
porisso conseguem perder peso muito rapido.
Tem uma coluna da Globo que mostra como funciona - http://www.novidadesaude.com.br/

5. MULTA DE TRANSITO : essa você não sabia

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

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

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

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

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


#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*From: "Luciane" <braillu@uol.com.br>

boa tarde,

onde eu posso encontrar as versões anteriores do contraponto?

Beijos,
Lu

***

Salve Luciane,

Todos os números do Contraponto estão em: 
www.exaluibc.org.br/contraponto.htm

Valdenito de Souza – RedatorSalve

- - -

*From: "Marli" <mt.schmitt@yahoo.com.br>

Olá amigos

Uma vez fiz parte de uma lista de ex-alunos.
Agora, vi a revista contraponto e achei melhor recebê-la.
Se for possível minha inscrição, ou posso lê-la também no site manancial vox. Se pode ser assim, ouço por lá. Não tive tempo de entrar para ver se a revista está lá.
Muito obrigada.

Marli Schmitt

***

Salve Marli,

Acesse todos os números do Contraponto (jornal digital da associação dos ex-alunos do IBC) em:

www.exaluibc.org.br/contraponto.htm

Valdenito de Souza - redator

- - -

*De: "ATF_COMUNICAÇÃO" <atfdf@uol.com.br>

Obrigada pela referência, Valdenito querido!!!

Tá tudo bem por aí? Tenho que te contar que estou lendo para a Biblioteca Braille aqui de Brasília e estou muito feliz. Eles têm um trabalho legal de convivência lá. O dia que quiseres te passo o contato de uma das administradoras, pensei que podes enviar o Contraponto para o mailing deles também, o que achas?

Beijo, e ótima semana.

Teresa Cristina Machado

***

Salve Tereza,

Passe nosso contato para o pessoal da biblioteca, será uma honra  manter
contato com eles.

Feliz em falar contigo.

Valdenito de Souza - Redator

- - -

From: Marta Almeida Gil <martaalmeidagil@gmail.com

Caros amigos do Jornal Contraponto,

Com muita satisfa‡„o, envio convite para o lan‡amento do livro "Caminhos   da Inclusão", que resgata um capítulo bonito e praticamente desconhecido sobre a história das pessoas com deficiência.

possível contar com seu apoio na divulgação?

Desde já, muito obrigada!

Cordialmente,

Marta Gil

  ***

Salve

Para nós do Contraponto ser  uma honra colaborar com uma pessoa tão atuante como vc.

O evento tem tudo a ver com as lutas das pessoas com deficiência, logo,   está alinhado com o pensamento do Contraponto.

Parabens e conte sempre conosco.

Valdenito de Souza - Redator

---

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

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

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

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

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

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

* 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

*****
 

