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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

As manifestações das ruas e as bandeiras do Segmento

Desde junho do ano da graça de 2013, vozes roucas gritam nas ruas por mudanças nas três estâncias do poder.
De repente as ruas das cidades da nação tupiniquim, tiveram suas rotinas alteradas, onde grupos dos mais variados perfis, exigem, nem sempre de forma ordeira, das autoridade instituídas, mudanças sociais.
Muitas destas mudanças, na verdade, são bandeiras históricas, empunhadas por siglas partidárias através do tempo, onde golpes, arquitetados pela insaciável classe dominante, sempre acabam viabilizando seu aborto.
No que tangem as reivindicações do nosso segmento, particularmente, prefiro as investidas de forma articuladas nos bastidores político, entretanto, acho importante, o segmento marcar presença de alguma forma nas manifestações.
Esta participação, em virtude da natureza, nem sempre pacífica das manifestações, deve ser bem articulada, para evitar maiores transtornos.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Boletim informativo do mês de agosto da Diretoria Executiva da Associação dos Ex-alunos do IBC

No dia 7 de agosto a Associação promoveu a palestra “As dores da vida”,  com o psicólogo Luiz Ainbinder, no teatro do IBC. Ao evento compareceram cerca de 80 pessoas e foram arrecadadas cerca de 50 latas de leita em pó, que foram doadas para a Maternidade Fernandes Figueira, da UFRJ.

Foi concluída a solicitação, junto ao Ministério da Justiça, da declaração de Utilidade Pública Federal da entidade.

Foi feita uma campanha no intuito de se conseguir colaboradores voluntários para a entidade.

Realizamos uma entrevista para o DV e a Mídia com o jornalista Marco Aurélio.

Nos reunimos com deputados na Comissão de Educação da Alerj e discutimos assuntos referentes ao nosso segmento.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Na oportunidade, ofereço aos leitores desta coluna, na íntegra, a reprodução de documento histórico que desvenda as raízes de nossa instituição educacional especializada. No próximo mês de setembro, o IBC estará completando 159 anos em prol da educação de crianças cegas e de
baixa visão, caminhando para os seus 160 anos de realizações gloriosas!
E tudo começou durante o império, a partir do segundo reinado, momento em que o IBC se torna pioneiro na América Latina na área do ensino de pessoas cegas.
Contei para tanto com a contribuição do nosso companheiro Paulo Felicíssimo Ferreira, ex-professor de Inglês do IBC ao qual presto minhas homenagens e expresso minha gratidão..

Este texto será publicado em partes iniciadas neste número, obedecendo e respeitando o tempo histórico.

DOCUMENTO - HISTÓRIA CRONOLÓGICA DO  IMPERIAL  INSTITUTO  DOS  MENINOS CEGOS [ATUAL INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT]

Introdução do prof. Paulo Felicíssimo Ferreira

A história cronológica do Instituto, narrada pelo Dr. Cláudio Luiz da Costa, seu segundo diretor efetivo, aqui quase integralmente transcrita, retrocede aos idos de 1835, com a primeira e  infrutífera tentativa filantrópica de se iniciar no país a educação de cegos e surdos-mudos,
quando foi levada à Câmara e lá preterida por questões então julgadas de maior transcendência. Passa por Álvares  de  Azevedo  e  Xavier  Sigaud, deixando patente que, malgrado o necessário  apoio e a indispensável autorização do Imperador, o surgimento  da  educação.  Por fim, chega à  sessão inaugural e, após  descrevê-la, prossegue com aspectos e fatos  posteriores, todos  relativos à instituição.

HISTÓRIA CRONOLÓGICA DO IMPERIAL INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS
FUNDADO POR SUA MAJESTADE IMPERIAL O SR. D. PEDRO II
DESDE A CRIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM 1854 ATÉ O FIM DO ANO DE 1862
PELO DIRETOR DO MESMO INSTITUTO DR. CLAUDIO LUIZ DA COSTA

(Cópia, a partir de original manuscrito - abril de 2004)
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Antes de traçarmos a história da nascente  instituição  brasileira  para educação e  instrução  dos  meninos  cegos permita-se-nos uma pequena digressão para comprovarmos que não foi o Brasil tardio no cumprimento do dever de educar e instruir os infelizes privados da vista, para
fazê-los proveitosos a si e à sociedade, como a velha e culta Europa.

Os cegos revelavam quase em todos os ângulos do mundo, e  desde  a  mais remota antiguidade, a sua aptidão para a cultura das ciências  racionais e para muitos dos misteres da indústria; e que privados dos  recursos  e dos encantos do  mais  nobre  dos  sentidos,  por  isso  mesmo  se  lhes
concentravam  e  vigoravam  na  escuridão  as  luzes  das  mais   nobres faculdades d'alma.

Diz-nos o jesuíta Charlevoix, escritor da história do Japão publicada em meado do século passado,  formarem  os  cegos  naquele  país,  berço  da civilização do mundo, uma corporação  de  sábios  de  grande  distinção, venerados pela ilustração de suas inteligências,  e  pela  felicidade  e frescura de suas memórias.

Os escritos sobre a história, sobre os anais e antiguidades
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dos povos daquela região, eram  menos  conceituados,  que  as  tradições conservadas e transmitidas pela corporação dos cegos.

Nela se exercitavam em  reter  as  lembranças  dos  acontecimentos  para propalá-los em cânticos, em versos ou em belas e eloquentes  descrições, e para o melhor desempenho destas magníficas funções, formaram entre  si uma verdadeira academia em que discutiam e depuravam as matérias,  e  em que conferiam determinados graus  aos  que  se  assinalavam  pelo  maior mérito científico.

O célebre autor da Ilíada e da Odisseia, que depois de cair e  se  finar na miséria disputaram a honra de  lhe  terem  servido  de  pátria,  sete cidades da Grécia, nas trevas da cegueira, acabou de compor as obras que o imortalizaram.

Dídimo, cego desde a infância, no terceiro século da Igreja  ensinou  as doutrinas teológicas em Alexandria, os seus  discípulos  foram  afamados teólogos e filósofos.

John Milton, que ainda criança perdera a vista, foi um  dos  poetas  com que a Inglaterra ainda se honra. Viveu desde 1608 até 1674, ilustrando e concorrendo para a glória literária de sua pátria com  diversos  poemas, entre os quais prima o Paraíso Perdido, pela variedade de seus  quadros,
traçados com as vivas cores de uma imaginação ardente, vasta e profunda, temperadas na melancolia do seu estro.

Estes fatos tão significativos e assinalados não levavam a convicção aos povos da utilidade, que
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podiam colher dos cegos: reputavam os feridos pelo anátema  de  Deus  em castigo ou de suas próprias culpas ou dos seus progenitores.

Vemos em prova deste prejuízo, o que refere S. João no  capítulo  IX  do seu Evangelho: "In illo tempori Prateriens Jesus, vidit hominem caecum a nativitate: "Et interrogaverunt eum discipuli sui. Rabbi, quis Peccavit, hic, aut parentes eius ut caecus nasceretur? "Respondit Jesus: Neque hic
peccavit, neque parentes Eius; sed ut manifestetur opera Dei in illo."


Mas não foi bastante a resposta do divino mestre para  desarraigar  essa crença injusta e absurda:  continuaram  os  míseros  cegos  a  sofrer  o sequestro da comunhão social. Eram os párias ou os  chandalás  dos  seus compatriotas, com a diferença de lhes não inspirarem  horror  nem  ódio;
mas a comiseração e o desprezo que se devotam aos indigentes.


Até 1440 da era cristã, este abandono de tantos séculos era dalgum  modo desculpável, depois porém que nessa época  os  trabalhos  de  Gutemberg, associado com Fust, abriram as portas à civilização  do  mundo,  espanta que ninguém se ocupasse em achar (e seria já então bem fácil!) os  meios de dar instrução aos privados da vista. Todavia,  eles  isolados  sem  o socorro de alguém, trabalhavam por conquistar a importância que se  lhes negava ou desconheciam. As maravilhosas  provas  de  seus  talentos,  as notáveis obras de suas indústrias
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os admiráveis produtos de algumas das belas artes, que  podiam cultivar foram enfim conhecidos, e  seus nomes citados com respeito nas publicações do padre  Zalon,  de  Grimaldi, d'Aldrovande  e  de  muitos outros, que lhes souberam assim pagar em justos  louvores, a homenagem que lhes era devida.

A Providência Divina como que se esmerava em apresentar de vez em tempo, para tirar os cegos do esquecimento e abandono em  que os deixavam os videntes, um elevado padrão de  glória aos desditosos  fazendo brotar dentre eles celebridades históricas notáveis pela preeminência  de  seus
trabalhos artísticos e científicos.

Em uma interessantíssima publicação de 1749  por  autor anônimo  [*1], intitulada "Cartas sobre os cegos para o uso dos que  têm vista" tendo por epígrafe "Possunt, nec posse videntur" [*2] se colhem descrições  de fatos preciosos. Conta-se a história de um cego residente  em  Puysseaux
no Gantinois, excelente químico e bom músico, que ensinava seu  filho a ler em caracteres em relevo. Cita-se a do famoso Saunderson, que  nasceu cego em 1682  e  faleceu  em  1739.  Foi  professor  de  matemáticas  em Cambridge: aprendeu-as e as ensinou por  meio  de  instrumentos  de  sua própria invenção, e o que mais espanto causou foi compor um  tratado  de ótica, que gozou de longa voga.

Algumas destas citações se acham consignadas  na  "História  dos  jovens cegos de Paris e de seus métodos de ensino" por J.  Guadet;  e  ainda  é dela que faço a resumida transcrição de haver a cega
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??? [*3]

luminoso destinado a esclarecer os sentidos internos dos que vagavam nas trevas  da  ignorância  reunidas  às  da  cegueira  para  torná-la  mais horrorosa e lastimável.

Valentin Haüy entra casualmente no Café dos Cegos que então  existia  em Paris no Palais Royal: aí encontra um grupo de cegos tocando vários instrumentos em descompassada desarmonia vestidos  com extravagantes e desalinhados andrajos  de  miséria; com suas tristes fisionomias, mostrando em cada movimento uma caricatura cômica, provocam as zombarias e as risadas dos espectadores, que lhes atiram com escárnio o óbolo  da esmola em paga desse indigno recreio. Mas o espetáculo, que  assim para todos era o de uma cena burlesca,foi para Valentin Haüy de dolorosa e compassiva impressão; e no momento em que as lágrimas do coração lhe saltavam aos olhos, lhe acudiram  também em  tropel as  ideias e o pensamento das  possibilidades de  estabelecer  o  ensino  dos  cegos em condições proveitosas para eles e para a sociedade, empregando o sentido do tato para suprir o da vista.

Preocupado do sublime projeto, entregou-se para realizá-lo a investigações assíduas sobre os meios de que os mais notáveis cegos se serviam; colégio, os aparelhos que empregavam, e ainda um outro  feliz acaso o veio auxiliar no santo empenho: encontrou o menino cego Le Suecer, o qual na idade de onze anos já manifestava  espantosa  vastidão de inteligência, e extraordinária dedicação ao trabalho.

Haüy comparava os instrumentos, mandava fazer as modificações, que refletia serem convenientes, e Le Suecer  os  ensaiava,  socorrendo  seu mestre com as suas perspicazes
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observações e com a prática e finura de seu tato.

Alguns outros meninos cegos, tirados da mendicidade por Haüy como  foram Le Suecer, formaram o pessoal da pequena escola que instalou, da qual, e para facilitar a especialidade do ensino saiu a descoberta da  impressão em relevo ou tipografia tangível.

Imprimiram-se alfabetos em caracteres ordinários salientes, e  assim  os livros necessários aos elementos da instrução. Desde então  começaram  a patentear-se os prodígios do tato exercido e educado.

Havia nesse tempo  um  pequeno  asilo  caridoso,  estabelecido  por  uma sociedade filantrópica composta de algumas personagens da Corte de  Luís XVI, em cujo asilo se alimentavam e vestiam 12 rapazes cegos indigentes: estes, subvencionados pela mesma sociedade, entraram para  a  escola  de Haüy.

Não a seguiremos em seu desenvolvimento e em suas diversas fases, até  a época em que apresentou um exemplo aplaudido com  entusiasmo  e  seguido por toda a Europa.

Pelo aparecimento da tremenda Revolução Francesa, todas as  instituições do país, centro dessa conflagração, foram alteradas ou destruídas.

Em 1791, por decreto da Assembleia  Constituinte  passou  a  escola  dos cegos a ser estabelecimento nacional mantido pelo Estado,  que  lhe  deu vários  regulamentos,  fazendo-o  passar  por  diversas  mudanças;  mas, devorada a nação internamente pela anarquia, e no exterior pelas
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guerras com outras nações, não possuindo a  instituição dos cegos um patrimônio que a mantivesse, caiu no desprezo a exígua cota  budget que lhe era concedida, nem chegava para a mais parca alimentação dos míseros alunos.

Em 1815, começou a renascer, e daí em diante a tornar-se  conhecida  nos países estrangeiros.

Já nesse tempo alguns  ilustrados  cidadãos  brasileiros  e  portugueses viajavam ou residiam em França e na Inglaterra: as notícias porém  entre estes dois países e o Brasil eram tão raras e  pouco  vulgarizadas,  que quase nada se sabia aqui da existência da escola dos cegos de Paris.

O jugo colonial, que em longos anos, desde a sua  descoberta,  sofreu  o Brasil, e que por sistema de domínio  arredava  dele  a  instrução  e  a liberdade; a revolta de Minas para sacudir esse jugo, e que por  abortar o tornou mais vigilante e austero; a invasão dos franceses na Espanha  e Portugal; compelindo a família real portuguesa a emigrar para o Brasil, tudo isto cooperava para que as nossas relações com a  França, além de poucas e difíceis, se fizessem odiosas e suspeitas. Não  se  liam os jornais e livros franceses, primeiro, porque era proibido a sua introdução no Brasil, e depois por ser nele pouco conhecida e estudada a língua francesa. Finalmente as nossas comunicações com o norte da Europa além  de  Portugal,  eram  dificultadas  pela  incerteza  e  demora  das viagens. Este estado de cousas permaneceu até 1820.

Então a navegação por vapor e a proclamação do
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regímen representativo em Portugal e no Brasil, principiaram a  aplanar esses obstáculos.

Os estadistas portugueses, que compunham as cortes constituintes da  sua nação, tentaram ??? os foros de  reino que já pertenciam ao Brasil, reduzindo-o às ??? e opressivas condições de  sua  colônia, embora  lhe conservassem o título de  Reino Unido.  Não  lhes  ocorreu  que  assim
soltavam o grito d'alarma e despertariam o Brasil para pugnar  pela  sua independência.


Chamaram a família real para Portugal; porém El Rei o Sem.  D.  João  6º acedendo a esse chamado, teve a  previdência de deixar seu filho, o herdeiro da coroa, na regência do Brasil como seu lugar-tenente.

Contrariadas por esta sábia medida em suas tentativas recolonizadoras, quiseram as cortes prosseguir nelas e precipitar o desfecho da situação reprovando a deliberação de El  Rei, ordenando a volta do príncipe, desatendendo as reclamações dos deputados brasileiros,que foram obrigados a evadir-se de Portugal e nomeando para as  províncias do Brasil com o título de governadores de  armas, indivíduos portugueses, minados com as prerrogativas dos antigos vice-reis e capitães-generais.

O príncipe, dotado de coração magnânimo e de vistas  de  grande  alcance político, despedaçou com mão  resoluta  os  grilhões  que  manietavam  o Brasil, e o povo desta importante parte da América meridional o  aclamou seu imperador constitucional e defensor perpétuo.

Nota final: Esta coluna e a Direção do Jornal Contraponto cumprimenta os ex-alunos do IBC, que mediante concurso passaram a serv seus novos servidores. Eles são: Cirlene, que atuará na área da Fisioterapia; Eunício Soares, área administrativa; Rachel Maria, professora de Braille no setor da reabilitação. A eles desejamos pleno êxito em suas finções.

Qualquer colaboração para esta coluna escrever para:
contraponto@exaluibc.org.br, ou: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

Festival de filmes sobre deficiência

Festival de filmes sobre deficiência começa na próxima quarta-feira No "Assim Vivemos", que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o público poderá assistir 26 filmes de 17 países e compartilhar uma das paixões de Lara e do IBDD.
Se uma imagem vale mais do que mil palavras, o cinema - a arte da imagem em movimento - é capaz de inspirar, incluir e transformar. É por acreditar no poder da sétima arte que a produtora Lara Pozzobom há dez anos idealizou o Festival Assim Vivemos. “A paixão pelos filmes que nos dão inspiração, que provocam mudanças em nossas vidas”, é como ela define o motivo que a levou a desenvolver o projeto de um festival totalmente acessível com personagens fascinantes. A 
partir da próxima quarta-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o público poderá assistir 26 filmes de 17 países e compartilhar uma das paixões de Lara e do IBDD.
Lara e seu marido, o cineasta Gustavo Accioli, há quartorze anos, quando ainda eram estudantes de cinema da UFF, realizaram o curta-metragem “Cão Guia”, uma história de amor entre um rapaz e uma moça com deficiência visual. O filme foi selecionado para o festival Wie Wier Leben ( “Como nós vivemos”) , em Munique, Alemanha, onde eles simplesmente se apaixonaram pelos personagens reais, pela alegria e vivacidade das pessoas com deficiência. “Imediatamente passamos a nutrir o desejo de realizar no Brasil um evento nos mesmos moldes”, explica Lara.
Assim, em 2003, ocorreu a primeira edição do festival. O sucesso do evento possibilitou a criação do Programa Assim Vivemos, apresentado na TV Brasil. Uma das inspirações para seus projetos, segundo Lara, foi o livro ‘Heroísmo sem Limites’, publicado pelo IBDD. “Fiquei emocionada com essas experiências que mudam nossas vidas. Não apenas a nossa relação com a questão da deficiência, mas a nossa maneira de encarar a própria vida e a condição humana”, analisa.
Um dos aspectos centrais da iniciativa é o trabalho de informação, transformação e conscientização social, ao romper preconceitos e abrir novos horizontes. O mineiro Paulo Renato Zeiner, que já assistiu outras edições do festival, surpreendeu-se com a qualidade dos filmes exibidos e com a 
potencialidade das pessoas com deficiência:
“Não imaginava que seriam filmes tão interessantes. Quero ir novamente este ano. São temas que não vemos em novelas, na televisão e no circuito comercial. Aos poucos, a nossa cabeça vai se abrindo para novas ideias. Hoje sei muito mais sobre a pessoa com deficiência”, avalia.
O Assim Vivemos oferece acessibilidade para pessoas com deficiência visual (audiodescrição em todas as sessões e catálogos em Braille) e para pessoas com deficiência auditiva (legendas Closed Caption nos filmes e interpretação em LIBRAS nos debates). Quanto à acessibilidade física, o festival é realizado no CCBB que é acessível para pessoas com deficiência.
O festival fica em cartaz até o dia 01 de setembro. Para informações, programação e sinopses de filmes e debates, é só entrar no site www.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.brwww.assimvivemos.com.br  .

Fonte: Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência

***

Youdescribe: ferramenta que permite gravar audiodescrição para vídeos do Youtube

Uma nova ferramenta chamada YouDescribe permite que você grave uma audiodescrição para vídeos publicados no Youtube. Após gravar sua descrição, uma nova versão do vídeo será criada. Assista a explicação de como funciona.
http://www.youtube.com/watch?v=jP9Uv6OQXaA

Fonte: Blog da Audiodescrição

***

Primeiro Encontro Brasileiro de Mulheres com Deficiência Visual 

A Organização Nacional de Cegos do Brasil, em parceria com a Fundação ONCE de solidariedade para com as pessoas cegas da América Latina - FOAL promoverá o I ENCONTRO BRASILEIRO DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2013.
A Organização Nacional de Cegos do Brasil, em parceria com a Fundação ONCE de solidariedade para com as pessoas cegas da América Latina - FOAL promoverá o I ENCONTRO BRASILEIRO DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2013, concretizado em uma primeira formação para lideranças femininas, prioritariamente, com as 66 instituições filiadas a ONCB, com os seguintes propósitos:
Mobilizar as mulheres com deficiência visual representantes das entidades filiadas a ONCB em favor da constituição da rede ONCB de mulheres; 
Conscientizar as mulheres com deficiência visual sobre a necessidade de seu empoderamento em favor da luta pelos direitos humanos e cidadania;
Debater sobre assuntos relativos à mulher com deficiência visual.
A entidade promotora desse evento compreende a necessidade de maior incidência de mulheres cegas nos movimentos de luta acerca dos direitos das pessoas com deficiência.
Reconhece uma lacuna nos espaços governamentais e civis que, por um lado, significa o desconhecimento do contexto particular que envolve as mulheres com deficiência
visual, e por outro lado, representa um espaço aberto e sem a efetiva participação da mulher com deficiência visual no movimento de luta em favor dos direitos da mulher.
O referido evento será promovido Na cidade de Brasília – DF, no período de 18 a 20 de outubro, com uma programação técnica de vinte horas presenciais, para um público estimado de 110 pessoas, dos quais 80 participantes serão contemplados com financiamento parcial (hospedagem e alimentação) e AS 30 vagas por adesão serão custeadas pelo próprio participante.
Como público alvo, temos como base as representantes das instituições filiadas à ONCB, membros da diretoria executiva da ONCB e membros das Secretarias Temáticas da ONCB. Será permitida ainda, a adesão de estudiosos do assunto, gestores governamentais das diferentes esferas (municipal, estadual e federal) que atuam na formulação de políticas públicas para mulheres, e ainda, homens e mulheres da comunidade que prestam relevantes serviços à sociedade.
Após o referido evento, as representantes assumirão o compromisso de atuarem como multiplicadoras em seus respectivos estados. Para obter maiores informações sobre o evento e efetuar sua inscrição, visite o site da Organização Nacional de Cegos do Brasil, em www.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.br  .
Os seguintes critérios serão adotados para custear a hospedagem e a alimentação

1º - Entidades filiadas a ONCB
1. A entidade filiada a ONCB, em dia com suas obrigações estatutárias, terá direito a 01 (uma) vaga, respeitando o prazo de inscrição;
2. O preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site www.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.brwww.oncb.org.br   dever�ser realizado no per卲do de 20 de agosto a 20 de setembro de 2013;
3. A homologação da inscrição será efetivada pela entidade filiada, mediante o envio de e-mail para eventos@oncb.org.br constando nome completo do representante e CPF;
4. As representantes cegas ou com baixa visão devem apresentar relevante participação no movimento de cegos em sua região, com vistas a atuação como multiplicadoras dos conhecimentos construídos no evento, caracterizando-se, assim, como possíveis líderes no que se refere às questões de gênero e a luta em favor dos direitos e deveres das mulheres.
Ressaltamos que após o referido evento, as representantes terão o compromisso de serem multiplicadoras em seus respectivos estados.

2º - Demais entidades de e para pessoas cegas e comunidade
1. Mulheres cegas ou com baixa visão que apresentam relevante participação no movimento de cegos em sua região, com vistas a atuação como multiplicadoras dos conhecimentos construídos no evento, caracterizando-se, assim, como possíveis líderes no que se refere às questões de gênero e a luta em favor dos direitos e deveres das mulheres;
2. Mulheres cegas ou com baixa visão com destacada atuação profissional na área da deficiência visual e da acessibilidade;
3. Pessoas que atuam como profissional na área da deficiência visual e destacam-se pelo trabalho de mobilização de mulheres no desenvolvimento de seu protagonismo social e político.

A lista final com as inscrições de acordo com os critérios de participação será publicada no site da ONCB, em até 05 dias úteis após o término das inscrições.
Fonte: ONCB

***

Comissão aprova alfabetização em braile 
- Notícias - Comunicação e Mídia - Todos Pela Educação

Proposta obriga escolas públicas e privadas a alfabetizar alunos com deficiência visual pelo sistema braile, quando for necessário A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou na quarta-feira (29) proposta que obriga Escolas públicas e privadas a alfabetizar Alunos com deficiência
visual pelo sistema braile, quando for necessário. O texto aprovado é o substitutivo proposto pela relatora, deputada Rosinha da Adefal (PTdoB-AL), que também cria condições para o Ensino do braile aos familiares e à comunidade da pessoa com deficiência visual.
A deputada destacou que a proposta original – Projeto de Lei 444/11, do deputado Walter Tosta (PMN-MG) – previa a obrigatoriedade de Alfabetização em braile apenas para os Alunos com deficiência. “A extensão da obrigação aos familiares e comunidades da pessoa com deficiência nos parece interessante e de possível contemplação na proposta em análise”, disse Rosinha da Adefal.
Língua de sinais - A parlamentar explicou que o substitutivo é ainda uma oportunidade de complementar outra proposta já aprovada pela Câmara, mas que aguarda votação no Senado. Trata-se do PL 6706/06, da ex-senadora, Ideli Salvatti, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) para incluir no currículo oficial da rede de Ensino a obrigatoriedade da 
oferta da Língua Brasileira de Sinais (Libras).
 A relatora na Comissão de Seguridade lembrou que, durante a tramitação na Câmara, o PL 6706/06 foi alterado e ampliado para abranger outros métodos pedagógicos, entre os quais o método braile. No entanto, segundo ela, o projeto “prevê acesso ao método pedagógico de comunicação em braile, mas não a obrigatoriedade da oferta do sistema braile como medida de acesso ao conhecimento, à 
informação e à Educação”.
Lei atual - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/96) estabelece que o dever do Estado com a Educação Escolar pública será efetivado mediante diversas garantias, entre elas o atendimento educacional especializado gratuito aos Alunos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de Ensino. O projeto tem caráter conclusivo e ainda será 
analisado pelas comissões de Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Fonte: Jornal da Câmara (DF)


#5. DE OLHO NA LEI

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

Acessibilidade em foco na Justiça Eleitoral




descrição da imagem: logotipo do cadeirante sobre a imagem do teclado da urna eletronica

O TSE publicou na última sexta-feira (27), no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), a Resolução nº 23.381, que institui o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral.
A Resolução é fundamentada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil, e em outras normas afins, e decorre de estudos realizados nos tribunais regionais eleitorais (TREs) pelo Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade nas Eleições do Tribunal Superior Eleitoral, instituído pela Portaria nº 173/11.
Por meio de um questionário enviado aos Regionais, o Grupo elaborou diagnóstico quanto à realidade dos tribunais e cartórios eleitorais, projetos em andamento, demandas e dificuldades vivenciadas pelas pessoas com deficiência nos locais de votação. Realizou também pesquisa nas unidades do próprio TSE para confirmar a possibilidade de atender as demandas identificadas e, assim, elaborou a proposta de Resolução aprovada pela Corte.
A Resolução traz medidas importantes. Por depender de previsão orçamentária, a implementação das medidas será gradual, mas o objetivo é atender cada vez melhor todos os eleitores.

Dia da Votação
Os locais de votação devem ser acessíveis aos eleitores com deficiência, mas em regra, eles não pertencem à Justiça Eleitoral. São requisitados dos governos estaduais, municipais e instituições particulares. Cabe aos TREs orientar os juízes eleitorais na escolha dos locais apropriados para a instalação de cada seção, de modo que tenham condições necessárias para receber os eleitores com deficiência.
O Programa de Acessibilidade aprovado pela Resolução prevê a elaboração de plano de ação pelos TREs destinado a monitorar periodicamente as condições dos locais de votação em relação à acessibilidade; eliminar obstáculos dentro das seções eleitorais que impeçam ou dificultem o exercício do voto pelos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida; dentre outras ações.
A acessibilidade dos locais de votação não se refere apenas a aspectos estruturais. Para atender os deficientes visuais, as urnas eletrônicas estão equipadas com teclado em Braile e possuem a tecla “5” centralizada e identificada para facilitar a votação. Ainda, as urnas estão habilitadas com sistema de áudio para acompanhamento da votação, por isso os TREs devem disponibilizar fones de ouvido nas seções em que há registro de eleitores com deficiência visual. Além disso, o treinamento dos mesários para as Eleições 2012 contempla orientações para auxiliar e facilitar o exercício do voto dos eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Cadastro Eleitoral
É importante que os eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida informem sua situação ao Cartório Eleitoral para que este providencie o necessário para facilitar do voto.
O prazo para qualquer cidadão solicitar o alistamento eleitoral ou alterar dados, tendo em vista o pleito deste ano, terminou no dia 9 de maio, devido ao fechamento do cadastro eleitoral. O alistamento e a atualização de dados eleitorais, realizada somente nos cartórios, será retomada após a eleição.

Portais e Sistemas Eletrônicos
O novo Portal do TSE, no ar desde o início desta semana, manteve os vários recursos de acessibilidade da página anterior: contraste, navegação via teclado, compatibilidade com leitores de tela, três níveis de tamanhos de fontes, formulários acessíveis, dentre outros.
Todos os Tribunais deverão promover adaptações em suas páginas na internet e sistemas de acompanhamento processual a fim de garantir o pleno acesso às informações disponíveis às pessoas com deficiência visual.
Ainda, as pessoas com deficiência visual têm à disposição três audiolivros produzidos em parceria com a Câmara dos Deputados: Código Eleitoral; Lei de Inelegibilidade; e Lei das Eleições. O material está disponível na página do TSE na internet, no menu “Legislação”.

Eleições 2012
A acessibilidade também é tema de outras normas publicadas pelo TSE para as Eleições 2012.
A Resolução nº 23.372/2011 traz em vários artigos orientações aos TREs, juízes eleitorais e mesários que visam garantir ao eleitor com deficiência o exercício pleno do voto. A norma assegura, por exemplo, o direito do eleitor com deficiência de ser auxiliado por uma pessoa de sua confiança no momento do voto, mesmo que não o tenha requerido antecipadamente ao juiz eleitoral.
A Resolução nº 23.370 determina, ainda, a utilização da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) ou recurso de legenda na propaganda eleitoral gratuita na televisão. 

Disponível em: 
http://intranet.tse.jus.br/sadAdmAconTSE/noticia.do?action=get&id=865504    ; acessado em: 6 de agosto de 2012.



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

Escola e Sofrimento
(Rubem Alves)

Estou com medo de que as crianças me chamem de mentiroso. Pois eu disse que o negócio dos professores é ensinar a felicidade. Acontece que eu não conheço nenhuma criança que concorde com isto. Se elas já tivessem aprendido as lições da política, me acusariam de porta voz da classe dominante. Pois, como todos sabem, mas ninguém tem coragem de dizer, toda escola tem uma classe dominante e uma classe dominada: a primeira, formada por professores e administradores, e que detém o monopólio do saber, e a segunda, formada pelos alunos, que detém o monopólio da ignorância, e que deve submeter o seu comportamento e o seu pensamento aos seus superiores,
se desejam passar de ano.

Basta contemplar os olhos amedrontados das crianças e os seus rostos cheios de ansiedade para compreender que a escola lhes traz sofrimento. O meu palpite é que, se se fizer uma pesquisa entre as crianças e os adolescentes sobre as suas experiências de alegria na escola, eles terão muito que falar sobre a amizade e o companheirismo entre eles, mas pouquíssimas serão as referências à alegria de estudar, compreender e aprender.

A classe dominante argumentará que o testemunho dos alunos não deve ser levado em consideração. Eles não sabem, ainda... Quem sabe são os professores e os administradores.

Acontece que as crianças não estão sozinhas neste julgamento. Eu mesmo só me lembro com alegria de dois professores dos meus tempos de grupo, ginásio e científico.
A primeira, uma gorda e maternal senhora, professora do curso de admissão, tratava-nos a todos como filhos. Com ela era como se todos fôssemos uma grande família.
O outro, professor de Literatura, foi a primeira pessoa a me introduzir nas delícias da leitura. Ele falava sobre os grandes clássicos com tal amor que deles nunca pude me esquecer. Quanto aos outros, a minha impressão era a de que nos consideravam como inimigos a serem confundidos e torturados por um saber cuja finalidade e utilidade nunca se deram ao trabalho de nos explicar. Compreende-se, portanto, que entre as nossas maiores alegrias estava a notícia de que o professor estava doente e não poderia dar a aula. E até mesmo uma dor de barriga ou um resfriado era motivo de alegria, quando a doença nos dava uma desculpa aceitável para não ir à escola.

Não me espanto, portanto, que tenha aprendido tão pouco na escola. O que aprendi foi fora dela e contra ela. Jorge Luís Borges passou por experiência semelhante.
Declarou que estudou a vida inteira, menos nos anos em que esteve na escola. Era, de fato, difícil amar as disciplinas representadas por rostos e vozes que não queriam ser amados.

Esta situação, ao que parece, tem sido a norma, tanto que é assim que aparece frequentemente relatada na literatura. Romain Rolland conta a experiência de um aluno: "... afinal de contas, não entender nada já é um hábito. Três quartas partes do que se diz e do que me fazem escrever na escola: a gramática, ciências, a moral e mais um terço das palavras que leio, que me ditam, que eu mesmo emprego - eu não sei o que elas querem dizer. Já observei que em minhas redações as que eu menos compreendo são as que levam mais chances de ser classificadas em primeiro lugar". Mas nem precisaríamos ler Romain Rolland: bastaria ler os textos que os nossos filhos têm de ler e aprender. Concordo com Paul Goodmann na sua afirmação de que a maioria dos estudantes nos colégios e universidades não desejam estar lá. 
Estão lá porque são obrigados.

Os métodos clássicos de tortura escolar como a palmatória e a vara já foram abolidos. Mas poderá haver sofrimento maior para uma criança ou um adolescente que ser forçado a mover-se numa floresta de informações que ele não consegue compreender, e que nenhuma relação parecem ter com sua vida?

Compreende-se que, com o passar do tempo a inteligência se encolha por medo e horror diante dos desafios intelectuais, e que o aluno passe a se considerar como um burro. Quando a verdade é outra: a sua inteligência foi intimidada pelos professores e, por isto, ficou paralisada.

Os técnicos em educação desenvolveram métodos de avaliar a aprendizagem e, a partir dos seus resultados, classificam os alunos. Mas ninguém jamais pensou em
avaliar a alegria dos estudantes - mesmo porque não há métodos objetivos para tal. Porque a alegria é uma condição interior, uma experiência de riqueza e de liberdade de pensamentos e sentimentos. A educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que sua vocação é despertar o potencial único que jaz adormecido em cada estudante. Daí o paradoxo com que sempre nos defrontamos: quanto maior o conhecimento, menor a sabedoria. T. S. Eliot fazia esta terrível pergunta, que deveria ser motivo de meditação para todos os professores: "Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?"

Vai aqui este pedido aos professores, pedido de alguém que sofre ao ver o rosto aflito das crianças, dos adolescentes: lembrem-se de que vocês são pastores da alegria, e que a sua responsabilidade primeira é definida por um rosto que lhes faz um pedido: "Por favor, me ajude a ser feliz..."

(Do livro "A Alegria de Ensinar")



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Carta a nosso primeiro grande líder brasileiro

Grande companheiro líder José Alvares de Azevedo,

No próximo 17 de setembro, a instalação oficial da escola que conquistaste para todos nós, cegos brasileiros, completa cento e cinquenta e nove anos. É delicioso escrevê-lo por extenso, fantasiando que algum leitor cego generoso possa, quem sabe, copiá-lo para o Sistema Braille, que foste aprender na Europa e tão solidariamente dividiste conosco e, com carinho, passar sobre cada letra seus dedos treinados pelos teus inúmeros discípulos, que nem sempre têm a humildade de reconhecer teu valor e o do que fizeste: cento e cinquenta e nove anos.
Sempre que me falam da "crueldade "da separação de uma criança de sua família para estudar, penso em ti. Imagino-te em um país distante, longe dos que amavas, cercado de pessoas estranhas, falando uma língua tão diferente daquela a que te acostumaras, com hábitos tão diferentes, num
clima tão diferente...
Deves ter-te sentido muito inseguro nos primeiros momentos... Choraste muito? Terá tua adaptação a tudo isso sido muito difícil?
Tinhas apenas nove ou dez anos, provavelmente nove. Pouco sabemos de teu nascimento e tua criação. Mas sabemos de que não passavas de uma criança.
Cresceste, voltaste para teu país, para os teus, para teu povo, para teus compatriotas cegos. E foi a estes que dedicaste tua vida.
Traduziste um livro sobre a história da escola onde estudaste; escreveste artigos para jornais; difundiste o Sistema Braille; ensinaste-o a outros cegos; conseguiste apoios; foste recebido pelo o imperador. Foi convencendo que venceste!
E o produto de tua vitória permanece com todos nós, desde os mais submissos às posturas "politicamente corretas" de nossos tutores e dos "especialistas" que nos manipulam, a seus críticos mais radicais.
Fincaste os alicerces que sustentam o edifício de nossa história.
Bendita a coragem de teus pais de separar-te deles em idade tão tenra.
Tua luta mostra-lhes o acerto de sua atitude. Certamente não os amaste menos que se eles te tivessem deixado em casa, submetido à dependência da família até o fim de teus dias.
Não foram poucas as famílias brasileiras que lhes seguiram o exemplo, enviando suas crianças para a escola que conquistaste para elas ou para as outras que, em diversos recantos de nosso imenso país, surgiram sob sua inspiração. Não tiveram motivos para arrepender-se.
Não completaste vinte anos de vida, mas tiveste tempo para construir e pôr nos trilhos o comboio que, conduzido pelo "piloto automático" do sonho, da confiança e da dignidade levar-nos-ia às universidades e ao mundo do trabalho.
Não nos trouxeste fadas mágicas e "boazinhas" nem forneceste-nos varinhas de condão capazes de retirar do nada a fortuna e reinos encantados. Ensinaste-nos, sim, a percorrer a estrada longa, sinuosa e esburacada do mundo real, onde, como entre os próprios videntes, muitos de nós ficam para trás.
Deste-nos o exemplo que todos deveríamos esforçarmo-nos para tornarmo-nos capazes de seguir.
Lutaste pela desconstrução de uma "imagem" que nos esmaga, forjada ao longo de milênios e impingida, mesmo aos cegos mais conscientes, no próprio discurso do dia-a-dia de cada pessoa.
Buscavas mostrar à sociedade que a cegueira não nos torna improdutivos.
Não pedias paliativos como as chamadas "medidas de ação afirmativa", hoje impostas-nos por nossos tutores e tão exaltadas pelos dirigentes das entidades que se autodenominam nossas representantes junto ao Poder Público. Não querias esmolas.
É ao ideal que perseguias que podemos chamar Emancipação Social.
- No momento em que a escola que conquistaste para nós, teus companheiros cegos brasileiros, juntamente com aquelas surgidas sob sua inspiração, encontra-se ameaçada de extinção pela ignorância de pretensos "sábios" confortavelmente instalados nos gabinetes do Ministério da Educação;
- é no momento em que ela se encontra reduzida a um mero departamento de uma instituição macrocéfala dividida em setores, em que cada um deles parece um órgão independente;
- é no momento em que a participação dos cegos em suas atividades, especialmente as de gestão, é cada vez menor;
- é no momento em que o sistema de leitura tátil que nos trouxeste da Europa torna-se tão pouco importante a ponto de nossa escola realizar um concurso público para professores de crianças cegas sem exigir seu conhecimento aos candidatos...
É neste momento, companheiro Azevedo, que nossos corações precisam evocar tua memória e compreender o compromisso que a educação de qualidade que devemos a tua luta impõe-nos com o futuro das crianças cegas dos dias de hoje.

hercen@terra.com.br



#8. UNIVERSO BRAILLE

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

BRAILLE E AUTONOMIA

As múltiplas aplicações do Sistema Braille foram imediatamente reconhecidas pelas pessoas cegas, a partir do Instituto dos Jovens Cegos de Paris. A maior facilidade da leitura tátil e, sobretudo, a
possibilidade de poderem escrever, conferiu ao invento valor inestimável para aqueles que tinham na dependência das pessoas videntes a única alternativa de registrarem suas anotações, de se expressarem, enfim, de alcançarem o âmbito pleno da comunicação.

Entre as pessoas cegas, muitos talentos se perderam, inúmeros dados deixaram de ser conservados, pela impossibilidade de escrever. Uma das restrições impostas ao Braille, especialmente por parte das pessoas videntes, era a dificuldade de elas compreenderem o texto sem o aprendizado prévio do Sistema. Por muitos radicais, o Braille era rotulado como segregador.

Esta forma de escrita em relevo, aplicável à literatura, às ciências, à música e à vida prática se constitui, ainda hoje, em poderoso instrumento para a independência das pessoas cegas em todo o mundo.

Na sociedade moderna, as reivindicações sobre "acessibilidade", de maneira ampla, são legitima e insistentemente defendidas pelas pessoas e entidades de/para deficientes. Não podemos desprezar, entretanto, nosso próprio compromisso de tornarmos nossas atividades pessoais o mais
independentes possível da participação de pessoas videntes que nos cercam.

Privacidade, segurança, autonomia, eficácia no desempenho profissional requerem o emprego de todos os recursos possíveis à nossa condição de deficientes. Para estes fins, se encontra disponível há 188 anos, o quase bicentenário Sistema Braille.

Abordagens frequentes como "Tecnologia versus Sistema Braille" são completamente inadequadas por se tratarem de ferramentas poderosas capazes de, a seu modo, minimizarem ou eliminarem as barreiras impostas pela cegueira.

Para exemplificar, levantemos aqui algumas questões práticas, nas quais o emprego do Braille ainda pode ser indispensável:

1- Certos laboratórios farmacêuticos, empresas produtoras de cosméticos, de alimentos industrializados registram em suas embalagens alguns dados sobre os conteúdos. Como proceder quando não existe a referida identificação?

2- Documentos pessoais: na realidade brasileira, o número de registro dos documentos não são padronizados. Identidade, título de eleitor, cadastro de pessoa física, carteira profissional, PASEP, cartão de plano de saúde, passaporte e outros, divergem. Temos ainda de considerar: data de emissão e origem destes documentos em diversas situações.

3- Documentos bancários: normalmente, os cartões podem conter o número do banco, geralmente com quatro dígitos, o número do cartão, com dezesseis dígitos, sua data de validade, o número da agência, número da conta. Há que se considerar ainda a identificação e controle de talões de cheque.

4- Documentos pessoais: certidões, certificados,, comprovantes fiscais.

5- Notas de compra, certificados de garantia.

6- Identificação de livros, discos.

7- Relação de itens a adquirir, controle de despesas.

Nestes sete itens, procuramos elencar apenas algumas situações em que o emprego do Braille seria de valiosa contribuição no terreno da segurança, privacidade, enfim, de autonomia.

As formas práticas de emprego do Sistema Braille implicam em detalhes que não poderiam caber no presente artigo. A criatividade do usuário, seu domínio do Sistema, a possibilidade de conjugar a Informática e o Braille, a condição de aplicar códigos pessoais garantiriam o sucesso nos resultados e a conveniente dispensa da participação frequente de pessoas estranhas em nossa vida privada.

Organização, criatividade e emprego permanente de recursos disponíveis são requisitos indispensáveis a nossa desejável independência.

Jonir Bechara Cerqueira



#9 EURECA

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

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: 5 aplicativos para estudantes com deficiência

* Comentário do colunista:

A tecnologia em suas variadas plataformas, já está mais que provado que é um grande aliado de professores e alunos, entretanto, no que tange ao Brasil, se faz necessário, que os tantos aplicativos  existente, e, os que estão chegando, se  mostrem mais acessíveis(no que se refere ao preço e a divulgação), junto aos agentes do sistema educacional(professor/aluno).

*Fim do Comentário

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: 5 aplicativos para estudantes com deficiência

Possuir uma deficiência pode atrapalhar o processo de aprendizagem de um estudante, mas a tecnologia pode ser usada para compensar o problema. Confira 5 aplicativos para iPhone que podem ser úteis para estudantes com as mais variadas deficiências

Ainda é difícil encontrar práticas realmente inclusivas para estudantes com deficiências, sejam elas cognitivas ou motoras 
Embora a inclusão e a acessibilidade sejam prioridades na educação atual, ainda é difícil encontrar práticas realmente inclusivas para estudantes com deficiências, sejam elas cognitivas ou motoras. Esses estudantes ficam, muitas vezes, em desvantagem no processo educativo. Para resolver esse problema, os professores podem contar com a ajuda da tecnologia. Confira 5 aplicativos úteis para esses estudantes.

1. ArtikPix
Com o ArtikPix, um aplicativo grátis voltado para capacitar professores de educação especial e alunos, é possível proporcionar diversas maneiras de interação e aprendizado simultâneos. O aplicativo permite que os estudantes pratiquem discursos, além de ser útil para que os professores coletem e mantenham controle dos dados por meio do Google Spreadsheets.

2. In My Dreams
In My Dreams é um aplicativo de combinação e leitura que permite que os estudantes aprendam, de maneira efetiva, a leitura, a escrita e a fala por meio de animações e repetições. O app utiliza vozes, linguagens de sinais, fotos e palavras que ajudam os estudantes a enriquecer seus vocabulários e estruturas de frases, bem como diferenciar conexões entre palavras e imagens.

3. ADHD Angel
Além dos problemas de aprendizagem encontrados por muitos estudantes, outra dificuldade frequente é em manter o foco, especialmente para jovens com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Para ajudar com o problema, o ADHD Angel faz com que os estudantes entendam sua condição e monitorem, além de gerenciar, seus sentimentos. O aplicativo conta com lembretes para medicação, mas também fornece informações sobre o transtorno e possui detalhes de contatos de emergência, conselhos e lembretes para que os estudantes lidem com o TDAH mesmo na escola.

4. TapToTalk
Para estudantes que sentem dificuldade em se comunicar por conta de autismo, paralisia cerebral ou mesmo dificuldades de fala, uma ferramenta de comunicação bastante útil é o aplicativo TapToTalk, que funciona como ferramenta de comunicação simples e divertida. O aplicativo está cheio de fotos que o usuário pode tocar para expressar seus sentimentos e necessidades. Além dele, existem outros aplicativos afins, como o TapToTalk Uploader, que ajuda as crianças a expandirem seu álbum de fotos enviando as próprias imagens,

5. Learn Braille Alphabet
Mesmo que um estudante não seja deficiente visual, é sempre bom aprender novas maneiras de comunicação, como o Braille. Estudantes que não enxergam ou que tenham algum familiar ou amigo nessa situação podem aprender o alfabeto Braille de uma maneira simples com o aplicativo Learn Braille Alphabet. Além disso, o aplicativo ainda oferece games.


Fonte: Universia Brasil
17/12/2012



# 10. DV-INFO

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

Faça o botão de força desligar seu PC

Caros leitores,

Se por acaso algum de vocês tem o hábito de desligar o computador pressionando o botão de força ou "power off", provavelmente percebeu ou perceberá que no sistema Windows 7 ou Windows 8 esse botão já não desliga a máquina por padrão mas sim coloca a mesma para hibernar. Assim, trago as dicas abaixo, que ensinam a alterar esse comportamento conforme o usuário queira.

Cumprimentos e nos vemos.

***

Faça o botão de força desligar seu PC
Por Rick Broida, PCWorld EUA

Parece óbvio, não? “O botão de força desliga o PC”. Mas em alguns casos é necessário um ajuste na configuração para que isso aconteça. Em muitos computadores modernos, especialmente notebooks, apertar o botão de força não desliga a máquina, mas a coloca "pra dormir" (modo "Sleep", no termo técnico). Isso é algo útil, já que ela leva menos tempo para “acordar” que para iniciar do zero, e permite que você continue seu trabalho exatamente do ponto onde parou, sem ter de reabrir todos os aplicativos e documentos que estava usando. Mas mesmo dormindo ela ainda consome um pouco de energia, logo isso pode nem sempre ser a melhor opção. Especialmente para usuários de notebooks que estão preocupados com a autonomia das baterias dos mesmos. E sejamos francos, também há a questão do hábito: muitos usuários estão acostumados a desligar os PCs no fim do dia. É um ato que representa o “fim do expediente”, como fechar a porta do escritório antes de ir para casa.

Mas há uma forma de usar o botão de força para desligar de vez o PC, basta um ajuste nas configurações do sistema. Veja como fazer isso em Windows 8 ou Windows 7. No segundo caso, entre em Iniciar / Configurações / Painel de Controle e continue a partir do passo 4:

1) Tecle Windows+D (ou clique no bloco representando o Desktop) para ir ao Desktop;
2) Tecle Windows+C para abrir a barra de “charms” e entre em Configurações;
3) Entre em Painel de Controle;
4) Localize com a tecla tab o campo de pesquisa (caso já não esteja em foco), digite energia e entre na opção Alterar o funcionamento dos botões de energia;
5) Surgirão dois menus ao lado da opção Quando eu pressionar o botão de energia:. Um é para quando o computador estiver funcionando na bateria, outro para quando estiver ligado à tomada. Escolha a opção Desligar em ambos (em um PC Desktop você verá só um menu);
6) Dê Enter em Salvar alterações e pronto.

A mesma tela também permite mudar o comportamento do botão Dormir/Sleep (ou "Hibernar", se o PC tiver um) e o que acontece quando a tampa do notebook é fechada. Talvez você prefira configurar a tampa para desligar a máquina e deixar o botão para dormir. A escolha é sua.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

 "COMANDOS” - QUAL A CHAVE DO SUCESSO?


Descrição da foto: Deborah Prates aparece no evento "Comandos". Na foto há mais 8 pessoas, todas de pé sorrindo para a câmera. O fundo é composto por chão e meia parede de madeira corrida, ambientação de um palco.

A fé remove montanhas! A Família é, sem dúvida, o alicerce da humanidade; vamos fortalecê-la?

Envolvam-se comigo nessa eletrizante aventura responsável. Essa história é minha e sua também!

Nessa 6ª - 5/7/2013 - tive a honra de participar do evento "COMANDOS", ocorrido no Teatro do Solar Meninos de Luz, na Comunidade do Cantagalo-Pavão, com moradores, convidados envolvidos ou engajados com a temática, policiais da UPP local, universitários, empreendedores sociais e representantes do direito. Formamos um grupo bem bacana com os integrantes da nossa CDH/OAB/RJ, na esperança de agregar forças por uma RJ com maior bem-estar para todos. Quanta energia e adrenalina! Percebia os cérebros férteis para um reflorestamento.

O que é COMANDOS?

O Projeto Comandos é um círculo de debates que reúne ex-integrantes das quatro facções do narcotráfico do Rio de Janeiro (Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA e das Milícias) e hoje atuantes nos projetos sociais do Grupo Cultural AfroReggae, com o quinto grupo armado da cidade, a Polícia. Um diálogo possível somente com um trabalho social sólido e o desejo de transformação.

Frente a frente, sentaram-se a mesa de debates os personagens que protagonizaram os alvoroços do tráfico, para contarem as histórias de criação desses comandos, a dinâmica adotada por cada grupo, suas experiências e as principais diferenças entre eles.

Visões de mundos opostos se uniram pela crença na educação e transformação social, a partir das experiências refletidas em histórias de vida que contribuem para a formação de uma consciência crítica, e que auxiliam em decisões responsáveis, a partir da criação de possibilidades de discernimento e de perspectiva de futuro.

Ao lado esquerdo da mesa estavam policiais e então milicianos, ao centro encontrava-se o fundador do AfroReggae, quem seja José Jr., e do lado direito os ex integrantes dos 4 comandos já citados. Na frente da mesa estávamos nós. Muitas narrativas tristes que nos deram um conjunto de conhecimentos relativos à evolução e ao passado recente do nosso Brasil.

Relatos do tipo: Dos 8 filhos só eu dei para bandido ... se tivesse ouvido minha mãe não teria passado por tudo isso; nasci na favela ... meu ideal de vida era ser igual aos traficantes ... eles tinham lindas mulheres, grana, uma geladeira repleta de iogurtes ...; eu era classe média e cursava a faculdade de direito e, por influência de amigos, terminei no tráfico ... minha família sofreu ...; eu fiquei anos na Marinha, depois decidi fazer concurso e entrei para a Polícia ... me envolvi em crimes e terminei preso ... sofri muito ... perdi a Família, amigos ...; na prisão apanhei demais ... quando entrei na sela vi, sem brincadeira, uns dez pendurados pelo pescoço mortos ... achei que seria o próximo ...; cadeia não recupera ninguém ... ao sair não conseguia oportunidade nenhuma de emprego ...

Nossa, trajetórias horrorosas e a coletividade no meio dessa troca de balas. Policiais contaram como se tornaram milicianos e, do lado direito saiu a indagação: Quem é pior, o bandido ou o policial que de dia age como malfeitor e a noite volta a ser polícia! Nós não éramos nada, mas os policiais puderam escolher! Na plateia pensava: Como meus olhos CEGOS corro do bandido ou da polícia!?

Moradores da Comunidade perguntavam: Que polícia é essa que nem um bom-dia, boa-noite nos fala? Que policiais são esses que, ao reclamarmos de algo, nos ameaça de prisão? ...

Por seu turno, policial ousou recuperar parte da nossa história sustentando que a polícia surgiu com a vinda da Família real para o Brasil, com o espírito de protegê-la, bem como as suas joias. Que, por esses pouco mais de 200 anos, a nossa cultura ainda não absorveu que o foco a ser protegido é a sociedade! Mas, por quanto tempo mais nos permitiremos permanecer anestesiados? Quanto egoísmo.

O conjunto de almas perguntava desesperadamente: Quem é o culpado por todo esse caos social? A resposta foi unânime: O ESTADO. Por que, por amor ao debate, não se fizeram presentes o secretário de segurança/RJ, ou os Srs. Prefeito e/ou Governador?

O exemplo, em tese, tem que vir do topo da pirâmide. No entretanto, será que os gestores do topo têm essa consciência; ou será que são cruéis mesmo? Julgo seja a primeira hipótese.

Repito que se o comandante não sabe que erra, como corrigir a rota do navio? Os atuais gestores, verdadeiramente, são as crianças DESEDUCADAS do passado próximo. Como muitos de nós transformaram-se em TECNUMANOS/ANDROIDES. E, nessa figura mentirosa de humano, vêm nos engessando/enlatando dia-a-dia com o nosso consentimento. Faz mais de 200 anos que o capitalismo selvagem nos assola. Vivemos para consumir freneticamente. É uma vida sem sentido. Comprar, comprar, comprar ... Para quê, para quem? A cultura da superficialidade retirou a autonomia do pensamento ...

O mingau desandou ... sinceramente, não pensei em viver os movimentos nas ruas! Maravilha! Nossos neurônios estariam recebendo novo sopro da vida? Nova oportunidade de recomeçar e, dessa vez, fazer CERTO?

Claro, não sejamos incrédulos e injustos. Estamos numa situação bem melhor que há 20 anos, ocasião em que imperava a narcoditadura. Seria um genocídio um evento como o Comandos! Vamos avançando.

A palavra da hora é OPORTUNIDADE. Porém, para viabilizar esse ideal é imprescindível termos as, tão sonhadas, ACESSIBILIDADES. Sem acessibilidade não temos oportunidade e, consequentemente, esvazia-se a chance do constitucional DIREITO DE IGUALDADE. Precisamos ou não mudar os nossos MAUS HÁBITOS? Mudanças de hábitos são lentas, pelo que estávamos atrasados na partida. Mas, antes tarde que nunca, né?

Quanto orgulho/emoção senti ao abraçar a Sra. Iolanda, que há 30 anos teve a audácia de acreditar no ser humano e, nesse sonho, fundar a Organização Solar Meninos de Luz, que recebe as crianças da comunidade a partir dos 3 meses de idade. Que ser majestoso é o irmão José Jr., que há 20 ousou enfrentar a sociedade fundando o grupo AfroReggae. Esses dois cérebros oxigenados, sob o mesmo foco, acreditaram no poder transformador de boas ações sociais e investiram nas OPORTUNIDADES.

Sem medo da felicidade, arregaçaram às mangas e - também - nos deram a OPORTUNIDADE de participar do projeto COMANDOS. Nessa REDE DA SOLIDARIEDADE é que estou compartilhando com os amigos essa chance de construção de futuro melhor, partindo do conhecimento do passado lamentável.

Talvez a Sra. Iolanda e o humano José Jr. não tenham se dado conta de que exercitaram, com maestria, a principal das acessibilidades, a ATITUDINAL!

Será que os amigos leitores captaram o que vem a ser a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL? Compartilhem com seus contatos as ações da Sra. Iolanda e do irmão José Jr.!

Carinhosamente.
DEBORAH PRATES.



# 12.PERSONA

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

Reedição da Entrevista com Ricardo Fonseca - Deficiente visual, pioneiro em cargo da magistratura

25 Agosto, 2009 - 11:11 por Porter

A condição humana é, em si, uma condição de deficiência. Mas essa condição também carrega em si um poder de superação das limitações. 
Então a gente tem que confiar nesse potencial humano que todos nós temos...?
Deficiente visual é pioneiro em cargo da magistratura - Ricardo Tadeu Marques da Fonseca foi nomeado na última semana pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9.ª Região Curitiba-PR (Redação: Allan Costa Pinto)

Primeiro e até agora único deficiente visual a alcançar um cargo da magistratura, o ex-procurador do Trabalho Ricardo Tadeu Marques da Fonseca abriu as portas de seu gabinete para uma conversa com O Estado. 
Fonseca, que já teve o sonho de entrar na carreira adiado por uma banca de concurso em São Paulo - a qual justificou que ele não poderia ser juiz por ser cego -, foi nomeado na última semana pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9.ª Região.

Entre outros assuntos, o desembargador relata suas expectativas em sua nova função. Casado e pai de duas filhas, ele, que teve uma atuação destacada como membro do Ministério Público, também fala sobre como o seu poder de superação e o apoio de familiares e amigos foram fundamentais para sua ascensão profissional.

O Estado - Como o senhor ficou cego?
Ricardo Fonseca - Perdi a visão por causa do agravamento de uma doença originária do nascimento prematuro. Nasci aos seis meses de gestação e aos 23 anos acabei perdendo totalmente a visão por causa de um agravamento chamado retinopatia da prematuridade.

OE - De que forma o fato de ainda jovem ter ficado cego mudou sua vida?
RF - Aprendi que todos nós somos dependentes reciprocamente uns dos outros. Os meus colegas me ajudaram muito na faculdade. A minha mulher, que na época era minha namorada, deu um apoio emocional que foi fundamental, assim como a minha família. Ou seja, eu fui amparado devidamente por um grupo social que ia desde os meus colegas até a minha esposa.

OE - Ter perdido a visão seria mais uma barreira ou um fato motivacional para o sucesso da sua carreira profissional?
RF - As duas coisas. Ao mesmo tempo em que foi um obstáculo, que me assustou, me motivou a lutar. Primeiro, eu passei a levar mais a sério a escola e a vida. Foi tanto um obstáculo quanto uma alavanca.

OE - Qual é sua expectativa para sua nova função?
RF - O direito do trabalho em geral sempre me atraiu muito. Estou muito feliz agora por ser um juiz. Porque eu já fui advogado, já fui do Ministério Público e agora ocupo a magistratura. Então eu já ocupei todas as posições que alguém pode ocupar na Justiça do Trabalho e isso me orgulha muito.

OE - Como o senhor foi recebido pelos seus novos assessores e pelo TRT9?
RF - Eu agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região, que sempre foi uma corte de vanguarda no Brasil, séria e respeitada pelos seus entendimentos. A indicação pelo tribunal ao presidente Lula muito me honrou. O fato de eu estar aqui hoje é motivo de orgulho e de felicidade.

OE - Atualmente, quais são os assuntos mais comuns que passam pelo seu gabinete? Há algum assunto que mais lhe preocupa?
RF - Eu sou muito novo aqui ainda. Estou chegando agora e não posso dizer quais são as matérias mais incidentes. É a primeira semana de trabalho. Estou tomando pé das coisas administrativamente ainda e não dá para afirmar nada sobre isso.

OE - O senhor publicou recentemente um artigo sobre assédio moral, assunto que há algum tempo não era muito difundido, tanto para trabalhadores como para as empresas. Ainda falta uma orientação para a população sobre o assunto?

RF - Sim, falta. O assédio moral é uma figura que foi discutida nos anos 90 pela primeira vez por uma psicóloga francesa chamada Marie France Hirigoyen, que contextualizou o desvio que é o assédio moral. É claro que o empregador exerce sobre o empregado um poder, legitimamente 
reconhecido pela lei. Trata-se de um poder diretivo das atividades profissionais desse trabalhador. Mas muitos confundem esse poder diretivo com um poder pessoal e acabam afetando a autoestima, a dignidade e a autoimagem do trabalhador com palavras agressivas, com gestos ofensivos ou com métodos que acabam expondo as pessoas que não têm um desempenho esperado. Isso, desde 1988, passou a ser defendido no Brasil porque o direito se volta à defesa da personalidade, desde então. 
E a personalidade, a dignidade e a autoconfiança do trabalhador não podem ser abaladas pelo poder diretivo do empregador. Quando esse exercício se desvirtua e agride o trabalhador, isso se caracteriza como assédio moral.

OE - O Poder Judiciário tem se envolvido na resolução dos problemas trabalhistas que dizem respeito a pessoas portadoras de necessidades especiais?
RF - Nós temos no Brasil uma ação afirmativa bastante rigorosa da lei que determina que empresas com mais de cem empregados contratem pessoas com deficiências em percentuais que variam de 2% a 5%, dependendo do número de trabalhadores da empresa. E também a Constituição determina que a administração pública reserve vagas nos concursos públicos para essas pessoas. No entanto, embora essas leis sejam bastante antigas, o Brasil ainda está um pouco longe de atingir todo o público alvo, ou a população com deficiência que seria economicamente ativa. Mesmo assim, houve grandes avanços. Segundo as últimas estatísticas do Ministério do Trabalho, nós já temos 348 mil pessoas com deficiência empregadas na esfera privada. No setor público esse número também vem crescendo progressivamente.

OE - O que ainda precisa ser melhorado nesse sentido?
RF - Eu acho que é uma questão cultural. As pessoas precisam aprender a ver na diversidade humana uma riqueza, não uma falta de força. As pessoas com deficiência têm eficiências que podem ser descobertas, desde que se propicie o método e o instrumento adequados para isso. É uma questão cultural. No Brasil as pessoas com deficiência são isoladas em guetos institucionais e isso precisa ser mudado.

OE - Isso seria uma questão de preconceito?
RF - Não acho que é uma questão de desconhecimento social. É cultural.

OE - Quais as dificuldades que o senhor, como deficiente visual, encontrou durante a sua ascensão profissional?
RF - Todas. Era muito difícil trabalhar em empresas, apesar de o meu currículo ser diferenciado. Era muito comum eu ser convocado pelo currículo e, na hora da entrevista, era barrado pela falta de visão. Isso aconteceu em concursos públicos. Mas, de qualquer forma, eu continuei lutando. Eu sinto que a geração mais nova de pessoas com deficiência visual, hoje, tem muito mais independência do que eu tinha, porque estão mais afeitas a lidar com programas de voz, com os quais eu mesmo ainda não aprendi a lidar. Vou aprender agora, no tribunal.

OE - Como é a sua rotina de trabalho? Como o senhor delibera o trâmite dos processos?
RF - Normalmente os meus assessores leem para mim o que está nos autos e eu decido a partir dessa avaliação oral. Eu vou ter uma pessoa designada exclusivamente para ser o meu leitor. E, paralelamente, eu estou treinando a utilização de programas de sintetização de voz em computadores porque há uma tendência de os processos serem todos digitalizados nos próximos dois ou três anos. Então eu penso que, com um pouco de prática, terei mais autonomia também.

OE - Qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que têm a mesma limitação que a sua, ou outras necessidades?
RF - A condição humana é, em si, uma condição de deficiência. Mas essa condição também carrega em si um poder de superação das limitações. 
Então a gente tem que confiar nesse potencial humano que todos nós temos.

Fonte: Redação: Allan Costa Pinto. Disponível: ParanáOnLine. 
http://www.paranaonline.com.br/editoria/cidades/news/390749/?noticia=DEF      ... 
Lumiy�Ls Blog: www.lumiy.wordpress.com/about



# 13.SAÚDE OCULAR

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

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

* Mulheres com glaucoma devem planejar a gravidez

Brasília, 2/4/2013 - Mulheres portadoras de glaucoma que desejam ter filhos devem planejar a gravidez para evitar as complicações causadas pela medicação de controle da pressão intraocular usada diariamente no tratamento. "A situação de uma portadora de glaucoma que chega ao consultório oftalmológico grávida é complicada, porque vai precisar decidir rapidamente entre utilizar colírios que podem fazer mal ao bebê em formação, suspender os medicamentos e correr o risco de agravamento da saúde ocular da mãe ou realizar uma cirurgia para diminuir a pressão intraocular da gestante", alerta a médica do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Luciana Malta de Alencar, doutora pela USP. 

Segundo a especialista em glaucoma do HOB, ao planejar a gravidez, a portadora de glaucoma deve procurar um oftalmologista e realizar testes de suspensão e substituição da medicação, identificar a gravidade da doença por meio de exames e optar pela melhor abordagem de tratamento. "Às vezes, o médico pode sugerir a cirurgia antes da gravidez para evitar problemas com anestesia local. Esse tratamento leva de um a dois meses pra trazer os primeiros resultados e pode garantir uma gestação mais saudável para a mãe e para o bebê", avalia.

O glaucoma é resultado do dano no nervo óptico determinado, em grande parte dos casos, pela pressão intraocular inadequada. Frequentemente, acomete pessoas com mais de 50 anos de idade, mas há variações como o congênito, o juvenil e o secundário (derivado de traumas oculares), que estão presentes nas pessoas em idade fértil. 

Classificação - Segundo Luciana de Alencar, sobre as medicações para o tratamento de glaucoma sabe-se é que nenhuma foi submetida a estudos com mulheres grávidas, capaz de comprovar efeitos negativos ou não sobre o feto. A Food and Drug Administration (FDA), entidade que regula o uso de medicamentos nos Estados Unidos e serve de parâmetro para o mundo, criou uma classificação de segurança, associando o risco na gravidez ao consumo de qualquer medicamento. 

No nível de risco A, não há evidência de risco na gravidez, já que estudos bem controlados não revelaram problemas. No risco B, não há estudos adequados em mulheres e na experiência com animais não foi encontrado risco. No nível de risco C, não há estudos adequados em mulheres e as experiências animais mostraram efeitos colaterais no feto ou não há estudos nem em animais. Com o risco D, há evidências de risco, mas são medicações liberadas em algumas situações. E no risco X, os estudos revelaram anormalidades em fetos ou evidências de risco para o feto e são medicações proibidas às gestantes. 

Medicamentos - Em mulheres grávidas com glaucoma, os médicos costumam receitar um medicamento que tem a classificação de risco B, como substituto dos demais colírios utilizados habitualmente. "Todas as outras medicações para glaucoma mostraram, em estudo com animais, algum tipo de efeito sobre a criança. Mas nem todos esses efeitos têm relação com a má formação do feto, podem levar também a um parto prematuro ou ao baixo desenvolvimento do bebê", esclarece Luciana.

Este medicamento é a primeira opção quando a glaucomatosa que deseja engravidar apresenta índices de pressão intraocular elevados e precisa suspender a medicação, mas é também o primeiro a ser suspenso após o nascimento do bebê. "Esse medicamento pode ser passado para a criança através da amamentação e desencadear efeitos colaterais que vão de  sonolência a desmaios por baixa frequência respiratória", alerta a oftalmologista. 

Após o nascimento do bebê, o médico realiza uma avaliação e redefine os medicamentos que a mãe com glaucoma pode voltar a utilizar sem que haja prejuízos ao recém-nascido ou a sua própria saúde.

Laser - Diante do planejamento da gravidez, a cirurgia a laser é uma alternativa para o tratamento do glaucoma. "Se a portadora de glaucoma tem condições físicas de submeter-se ao procedimento com o  laser para diminuir a pressão intraocular, é uma ótima opção. Esta alternativa pode substituir todos os colírios durante a gravidez. O laser aumenta o escoamento do humor aquoso dentro do globo ocular e diminui a pressão interna do olho", explica Luciana Malta.

Natural - A médica do HOB lembra que a gravidez altera o funcionamento do organismo da mulher como um todo e, em alguns casos, a pressão intraocular abaixa naturalmente, permitindo controlar o avanço do glaucoma. "Às vezes, é possível tirar essas medicações e a paciente leva a gravidez com tranquilidade, sem o uso de nenhum medicamento porque a pressão não sobe", conta.

A oftalmologista alerta que, mesmo quando há uma diminuição natural da pressão interna do olho, a gestante com glaucoma precisa submeter-se a um acompanhamento médico mensal e controle rigoroso da pressão intraocular. "Este controle é importante porque há situações nas quais a pressão pode voltar a subir e comprometer a visão, exigindo até intervenção cirúrgica de emergência para evitar a cegueira da mãe. Não é comum, mas acontece. Por isso, não é aconselhável que grávidas com glaucoma suspendam medicamentos por conta própria", recomenda.

Mais informações
ATF Comunicação Empresarial
Assessoria de imprensa do HOB
Contatos: Teresa Cristina Machado
Tels.: (61) 3225 14 52 / 9983 9395
www.atfcomunicacao.com.br



#14. REENCONTRO

 COLUNA   LIVRE:

Nome: Pedro Duvanel Carneiro
Formação: Superior em administração de empresas, com extensão em Análise de sistemas na UERJ
Estado civil: casado
Profissão: Programador de sistemas
Período em que esteve no I B C.: 1981, como aluno do curso de programação de computador

Breve comentário sobre este período:

Tempo muito agradável, onde pude fazer novas amizades, conviver mais com outros que já éramos amigos, e ser aluno do saudoso amigo/cunhado, Antônio Carlos Hildebrandt; entre outros.

Residência Atual: 
Rua Gonzaga Bastos, 394 casa 102, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, cep: 20541-000

Contatos: (fones e/ou e-mails)
Residencial: (21) 3472-5535, 4105-1843, 
comercial: 2333-0340, 
cels (21) 9800-4441 (vivo), 8304-4030 (tim)
e-mail: pcduvanel@gmail.com



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Destino de um pai.

Quando a gente recebe dos braços de Deus,
um filho pra cuidar,
juntamente com ele recebe suporte
pra fazer crescer
e, sendo forte,
encinar e proteger
até à morte.
pra sempre viver
com muita sorte
pelo bem e ser feliz
além da morte

Mas, o tempo, que tudo acompanha,
parece não está nem aí!
e atropela o circo da gente
fazendo a plateia aplaudir!
Vem a vida cobrando sem dó
e o filho pra ela se vai
Será que o destino de um pai
é viver só?
Só resta a garganta com nó!
O mundo, parece que cai.
Será que o destino de um pai
é morrer só?

Temos que acreditar em Deus, porém, antes, temos que acreditar nos Homens.

Didi Moraes
Visite minha pagina em: www.didimoraes.com.br


***

* Minha fala.

Minha fala quer ecoar em todos os cantos e recantos do meu país.
Minha voz quer cantar e cantar, as dores de quem não consegue ser feliz.
Minha lágrima quer chorar o choro dos constrangidos, dos oprimidos.
Meu país precisa dos aplausos da atriz, dos doutores, dos castigados meninos.
Minha pátria chora na face da sertaneja que engole a poeira, que inventa
besteiras pra fome do pequenino enganar.
Pequenino de pé no chão, barriga latejante, de sonhos nas nuvens.
Nuvens que enganam, todo dia formando belas figuras.
Nuvens que ameaçam a doce chuva mas não enganam por maldade.
Nuvens que testemunham o descaso e a falta de vontade.
E assim deságua o choro nas filas, nas esquinas, no bebê que acaba de nascer.
Meu país precisa sorrir o alvo sorriso de comercial.
Precisa chorar de rir na primeira página do jornal.
Precisa aplacar a fome do saber.
Precisa na fonte do suor saber beber, e no corcel de agora outras veredas percorrer.
Meu país tem urgência de ser feliz.
Meu país é a moça prendada, de cabelos dourados e olhos de anis.
Meu país é o berço dos roubados da mãe África.
Meu país é o moço arrebatado pelo negro amor que inunda de beleza os 
campos, os batuques, os mares os terreiros.
Chora em minhas entranhas, meu país!
Pulsa em minhas veias, meu país!
Espera o amanhã em meu colo, meu país!
Que te acarinho em berço esplêndido.
No teu choro de eterna criança grande, quero todo dia me apaixonar
Nos teus sonhos da minha meninice quero ainda acreditar.
Sabe meu país, tua brisa é o meu pão!
Teu sol é o meu namorado!
O teu mar é o útero materno!
Tuas moças são as flores de rara beleza!
São as princesas desencantadas do encantamento!
Teus acordes são os retalhos da minha colcha de dormir.
Que seguem compondo essa nossa canção de amor, dor e paixão que quero
cantar pro resto dos meus dias!

Suilan Lira Sena.



#16. ETIQUETA

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

Regras Sociais

Quando falamos sobre as regras sociais, estamos falando de lapidação do nosso comportamento, do nosso ser. Não é apenas uma frescura é um crescimento, é compreender que fazemos parte de uma sociedade.
Algumas pessoas exageram achando que é isso que a torna importante, começa a segregar lugares e pessoas para seu convívio. Ninguém pode ser considerada melhor ou mais importante que o outro por saber fazer uso das regras sociais. Isso só mostra que ela teve a oportunidade de conhecer as regras e compreender seu uso. Quando se compreende o que são as regras sociais elas deixam de ser um peso e passam a ser um parceiro no dia a dia.
Ler e buscar o significado de cada regra, entender seu uso e saber qual foi o objetivo da sua "criação", ajuda na aplicação. Ajuda a entender que elas não foram criadas para limitar nossas ações, nem para nos impedir de sermos espontâneos. Nos faz olhar para o outro saindo do 
nosso eu, da individualidade, passando para o coletivo.
Existe um detalhe que não podemos esquecer, como brasileiros somos naturalmente espontâneos, criativos e acolhedores. É necessário usar desses atributos e naturalidades na adequação pessoal no uso das etiquetas sociais. Perder essa naturalidade é o maior erro do ser humano, podemos nos tornar mecânicos e frios, como alguns povos. Em alguns países somos considerados um povo que não se adapta a regras exatamente por nossa espontaneidade. Eles não conseguem entender que se 
pode sorrir e brincar, e ao mesmo tempo ser sociável.
Conheço pessoas que ao fazer uso das etiquetas sociais criaram em si antipatias como se o mundo girasse em torno delas (das etiquetas), o que não é verdade. O mundo gira em torno da cordialidade, simpatia, educação, gentileza e principalmente do acolhimento. Compreender o outro, acolher, agradar é o que nos deve fazer feliz. As regras sociais faz isso conosco, abrir a porta do carro para uma mulher, mostra o quanto ela é importante e o quanto deseja cuidar dela. Subir as escadas 
depois de uma mulher mostra a preocupação com seu bem estar, o mesmo pode-se dizer ao descer a escada. Entregar o cartão de visitas na posição correta para leitura demonstra valorização de um relacionamento, mesmo que seja corporativo.
Então comece a observar onde as etiquetas podem fazer parte da sua vida. 
Que comportamento precisa ser lapidado e quanto, quanto em termos de valores pessoais, você ganhará com isso.

Boa sorte e bons estudos.
Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
Twiter@taniaaraujoci
www.taniaaraujo.com.br


#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

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

* O Cego e o Volante

estou relatando para não fazerem o mesmo!
hoje dentro de minha casa estava com dois amigos  tinha que chegar o carro um metro para frente então eu dissse eu boto o carro para frente!
bem o carro foi de 0 a 100 em segundos saiu pelo portão a fora e bateu no vizinho acabando com a frente do carro, o retrovisor e o carter!
enfim acabou meu carro! 
acho sim que podemos dirigir mas em local livre

abraços de alerta!

Paulo Cesar da Silva

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

1- Judô Paralímpico recebe Centro de Referência pensando nos Jogos Rio-2016

O Judô Paralímpico brasileiro vive um grande momento neste início de ciclo. Dentro dos tatames os judocas conseguiram bons resultados no German Open, disputado no mês de abril, e no Pan-Americano da IBSA, Mundial de Jovens e US Open, em julho, nos Estados Unidos. Para aumentar ainda mais as chances de medalhas em eventos futuros, principalmente nos Jogos Paralímpicos Rio-2016, os atletas vão receber uma estrutura adequada para continuarem em constante evolução.

O Centro de Referência do Judô Paraolímpico será inaugurado no próximo dia 25 de agosto, às 9h, no bairro da Mooca, em São Paulo. As reformas realizadas no Centro Educacional Esportivo da Mooca aconteceram através de uma parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) com a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo, e da INFRAERO, patrocinadora oficial da modalidade no país.

O local de treinamento é bastante tradicional. O centro esportivo possui judô há 43 anos e vários atletas do Olímpico já passaram por lá, como Sérgio Oliveira (Bodinho), Cristiano Spadone e Rafael “Baby” Silva, primeiro colocado do Ranking na categoria pesado. A inclusão de atletas deficientes visuais aconteceu em 1990, e atualmente a atleta Lúcia Araújo, prata em Londres-2012, treina no local.

Com o pensamento em fortalecer as modalidades e alcançar a quinta colocação nos próximos Jogos, o CPB firmou a parceria com a Secretaria em março deste ano para que a seleção brasileira utilizasse o espaço para a preparação. O Centro de Referência contará com uma sala específica de fisioterapia, espaço com televisão e computador para a comissão técnica estudar os adversários e ver onde os nossos precisam melhorar, pintura nova, banheiros reformados, além de contar com homenagens aos judocas medalhistas paralímpicos.

Os atletas da seleção brasileira estão com presença confirmada na inauguração, além deles, o presidente da CBDV Sandro Laina Soares, o vice-presidente Helder Maciel Araújo, dirigentes do CPB, autoridades da INFRAERO e do secretário de esporte e lazer da cidade de São Paulo, Celso Jatene.

Serviço
Inauguração do Centro de Referência do Judô Paraolímpico
Data: 25 de agosto de 2013
Horário: 9h
Endereço: Rua Taquari, 635 – Mooca – São Paulo, SP
Evento aberto à imprensa.

2- Definidas as equipes da Copa Brasil de Goalball e da Série B de Futebol de 5

Terminadas as etapas regionais de Futebol de 5 e Goalball, foram conhecidos os times classificados para dois eventos nacionais: Copa Brasil – Série B de Futebol de 5 e Copa Brasil de Goalball. Foram nove campeonatos disputados em diversas cidades do país, com a presença de muitos craques e jovens talentos que surgiram.

A CBDV busca alcançar todas as regiões para realizar os eventos e proporcionar um bom  espetáculo para atletas, dirigentes e torcedores. Para o presidente Sandro Laina, os apoios recebidos dos parceiros dão um grande suporte para que as competições aconteçam e cheguem a muitos deficientes visuais.

- Foram três meses intensos, onde levamos o esporte de cegos para várias cidades. E graças a grandes parceiros, como secretarias municipais e estaduais, associações e empresas, pudemos oportunizar a prática das modalidades a muitos atletas cegos – disse Laina.

Os regionais aconteceram nos quatro cantos do país, com o Futebol de 5 chegando até às cidades de Marilândia do Sul/PR, Vila Velha/ES, Brasília/DF e Campina Grande/PB, enquanto o Goalball foi até Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Ribeirão Preto/SP, Campo Grande/MS e Natal/RN.

Desses campeonatos saíram as equipes que vão tentar o título da Copa Brasil de Goalball e as que vão buscar o acesso para a elite do Futebol de 5 na Copa Brasil – Série B. Confira as classificadas.

Futebol de 5
Centro-Norte: ADVIMS/MS e UEEJAA/PA
Nordeste: ACEP/PI e CAP/BA
Sudeste: Superar Esportes/RJ e UNICEP/ES
Sul: ASDEFIPEL/RS e AEDV/PR

Goalball
Centro-Norte: AMC/MT e UNIACE/DF (Feminino); UNIACE/DF, ABDV/DF e UEEJAA/PA (Masculino).
Nordeste: ADEVIRN/RN (Feminino); e APACE/PB e ICP/PB (Masculino).
Sudeste I: IBC Adulto/RJ e IBC Juvenil/RJ (Feminino); e URECE/RJ e ADEVIBEL/MG (Masculino).
Sudeste II: SESI/SP e SFITC/SP (Feminino); e APADV/SP, IDEA/SP e CESEC/SP (Masculino).
Sul: ACESA/SC (Feminino); e ILITC/PR e AEDV/PR (Masculino).

Muitos craques brasileiros surgiram nos regionais. A possibilidade de encontrar novos talentos deixa o presidente da CBDV otimista para o futuro das seleções.

- Os regionais também servem para revelar novos jogadores, que poderão servir a seleção brasileira para este e os próximos ciclos – vibrou Sandro Laina.

Os nacionais acontecem no segundo semestre, e a primeira competição será em Curitiba, sede da Copa Brasil – Série B de Futebol de 5, de 1 a 6 de outubro.
24 dias depois os principais times de Goalball do país vão estar em São Paulo para a Copa Brasil, que será realizada de 30 de outubro a 3 de novembro.

Em breve a CBDV divulgará mais informações sobre os eventos.



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. BANCO DE REMÉDIOS

UTILIDADE PÚBLICA IMPORTANTE REPASSAR

Sobras de Remédios
Às vezes sobram aqueles medicamentos dentro da validade, que alguém pode aproveitar e a gente não sabe o que fazer com eles...A ASAPREV-RJ, criou o Banco de Remédios para atendimento gratuito aos aposentados de baixa renda, que não tem a mínima condição de adquirir medicamentos. O  Banco sobrevive com a doação de medicamentos de pessoas cujo tratamento foi  interrompido. Caso você possua um medicamento que não precisa mais ou não faça mais uso, não deixe em uma gaveta para depois jogar fora quando vencer o prazo de validade, FAÇA A DOAÇÃO. O endereço de coleta é:
Av. Rio Branco 156 - 20 andar sala 2021 à 2024
(Edifício Av. Central ) 

-PODE DEIXAR NA PORTARIA DO PRÉDIO. Você pode fazer a doação também no Shopping Tijuca no SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - 3° PISO.
site: www.asaprev-rj.org.br            
e-mail: asaprev-rj@zaz.com.br
Tels: 2544-3396 / 2524-0407

REPASSEM AOS AMIGOS.

***

2. MANUAIS DE INSTRUÇÕES

Encontre,  instantaneamente,  o  seu  manual  de  usuário,  guia  do usuário, manual de instruções ou manual do proprietário!
http://manual-de-instrucoes.com
Nesta página você será capaz de, facilmente, encontrar os  guias  de instrução e manuais do usuário de que você necessita.

TODOS OS GUIAS POR CATEGORIA
*Eletrodomésticos
*TV & Áudio
*Carros & Motocicletas
*Telefones
*Computadores
*Câmeras & Vídeo
*Música
*Esportes
*Casa e Jardim
*Videogames & Software
*Joias & Relógios
*Bebês & Brinquedos
*Higiene & Saúde
*Outros

Informe a marca e/ou a referência do produto e clique no botão "Procurar"

Marcas de guias do usuário mais procuradas:
manual ACER-
manual CANON-
manual de instruções CASIO-
manual ELECTROLUX -
manual FUJIFILM-
manual KODAK -
manual do usuário KONICA MINOLTA -
manual LG -
manual MOTOROLA-
manual de instruções NEC-
manual do usuário NIKON-
manual NOKIA -
manual de instruções OLYMPUS -
manual PANASONIC-
manual PHILIPS -
manual SAMSUNG-
manual SONY-
manual SONY ERICSSON -
manual YAMAHA-
manual SIEMENS -
manual de instruções JVC -
manual do usuário SANYO-
manual do usuário TOSHIBA

Procure Fabricantes
A-
Acer , Asus , Apple , Alcatel , Aastra , Arthur Martin , ...
B-
Blaupunkt , Brother , Brandt , Blackberry , BMW , Benq , ...
C*-
Canon , Casio , Clarion , Cisco , Citroën , Candy , ...
D-
Denon , Dell , D-Link , ...
E-
Electrolux , Epson , Elna , ...
F-
Fujifilm , Fujitsu Siemens , Fagor , Ford , Fiat , ...
G-
GE , Garmin , Grundig , ...
H-
HP , Hitachi , Haier , ...
I-
IBM , Icom , Indesit , Iriver , ...
J-
JVC , Jensen , Jabra , JBL , ...
K-
Kenwood , Konica Minolta , Kodak , Kawasaki , ...
L-
LG , Lexmark , Lenovo , Logitech , Lexibook , ...
M-
Motorola , Moulinex , Medion , Mio , Marantz , Mercedes , ...
N-
Nokia , Nikon , Nintendo , Nec , Netgear , Navman , Nad , ...
O-
Olympus , Oregon Scientific , ...
P-
Philips , Panasonic , Pentax , ...
Q-
Qtek , ...
R-
Ryobi , Renault , Roland , ...
S-
Samsung , Sony , Siemens , Sony Ericsson , Sharp , Sanyo , Sega,  Seb  ,
Singer , ...
T-
Thomson , Toshiba , Tomtom , Texas Instruments , ...
U-
Universal Remote Control ...
V-
Volkswagen , Vedette , Vtech , ...
W-
Whirlpool , ...
X-
Xerox , ...
Y-
Yamaha , Yaesu , ...
Z-
Zanussi , Zyxel , ...
        3M , 3Com , ...

***

3. Vacina anti- câncer 

- REPASSEM A TODOS!

Já existe vacina anti- câncer (pele e rins). Foi desenvolvida por cientistas médicos brasileiros, uma vacina para estes dois tipos de câncer, que se mostrou eficaz, tanto no estágio inicial como em fase
mais avançada.
A vacina é fabricada em laboratório utilizando um pequeno pedaço do tumor do próprio paciente. Em 30 dias está pronta, e é remetida para o médico oncologista do paciente Nome do médico que desenvolveu a vacina: José Alexandre Barbuto Hospital Sírio Libanês - Grupo Genoma.
Contato:Telefone do Laboratório: 0800-7737327 - (falar com Dra. Ana Carolina ou Dra. Karyn, para maiores detalhes)
www.vacinacontraocancer.com.br             .
Por favor, divulguem esta vitória da medicina genética brasileira!!!!

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

From: Vítor Nunes

Boa tarde.
Um amigo meu passou-me a vossa revista de Julho e gostei muito de lê-la.
Gostaria pois de proceder à minha inscrição no vosso cadastro de leitores, porforma a continuar a receber a vossa revista.

Atenciosamente.

Vítor Nunes

***

Salve Vitor,

Motivo de honra tê-lo no nosso cadastro de leitores.
Doravante receberás no teu e-mail nosso jornal digital.

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:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br)

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

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

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

---

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


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


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

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