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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Os Deficientes Visuais e as Urnas

As eleições 2014 estão aí!

O povo tem a oportunidade de após uma avaliação responsável, rever os governos estadual/federal, e seus respectivos parlamentos...

No contexto da minoria, da qual fazemos parte, se faz muito importante, o exercício do sufrágio consciente, visando aqueles candidatos que tenha alguma interação com nosso segmento e suas demandas...

O segmento, a partir de seus órgão representativos, continua diante do grande desafio:

Cobrar e vigiar a aplicação das leis existentes, bem como, exigir dos governos/parlamentos, o aprimoramento de algumas destas leis.

O poder é um exercício de mão dupla, onde governante e governados, são responsáveis pelo sucesso ou fracasso.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

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

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

Reestruturamos o projeto MEMÓRIA.

No dia 29/07 promovemos a 2ª etapa do campeonato de dominó.

Promovemos em parceria com a CBXDV do dia 28 a 30 de Julho, a 2ª etapa do campeonato de
xadrez no qual, a equipe da Associação ficou em 3º lugar.

No dia 05/08 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre os direitos das pessoas com deficiência em áreas de lazer.

No dia 07/08 realizamos em conjunto com a REABILITAÇÃO do IBC uma palestra com o comunicador Francisco Barbosa.

No dia 18/08 fizemos uma reunião com o SINDIBC para saber da situação atual do IBC.

No dia 29/08/2014 divulgamos o trabalho da Associação no programa TODAS AS VOZES da rádio MEC.

* A escolaVirtual, estreou o projeto "Psicolhar"(um encontro mensal de Psicólogos e PPsicanalistas em sua maioria deficientes visuais.

* A rádio Contraponto retomou o projeto OS DEFICIENTES VISUAIS E A URNAS", onde são entrevistados candidatos deficientes visuais, que estarão concorrendo nas eleições 2014. O primeiro candidato entrevistado foi o humorista Geraldo Magela, que concorre por Minas Gerais.



#3. O IBC  EM FOCO

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

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

Segue aqui nesta coluna, o penúltimo fascículo do 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. Claudio  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  dos  deficientes visuais  no  Brasil fundamenta-se numa busca por eles próprios empreendida. Por fim, chega à sessão inaugural  e, após descrevê-la, prossegue com aspectos e fatos posteriores, todos  relativos à instituição".

Décima primeira parte

p. 181

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

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

p. 181

Viram  com  complacência  os  alunos  trabalharem  em  seus   diferentes artefatos, e examinaram os que haviam aprontado durante o ano.

Passaram depois os alunos de ambos  os  sexos  à  manifestação  de  suas provas em estudos teóricos e práticos da música  vocal  e  instrumental, terminadas por duas variações, executadas no harmônium pelo  aluno  José Pinto de Cerqueira, o qual, findo os trabalhos,  recitou  em  louvor  de
Suas Altezas, uma ode composta por José Albano Cordeiro (2) *

* (2) Se a luz que a todos cerca, a todos toca,  /  Entrar  pudesse  nos meus olhos baços,/ E nas retinas debuxasse imagens / Dos mais  perfeitos seres,/ Quanto feliz eu fora! Então, gozara / honra subida que desfrutam outros,/ que não são, como eu, de luz privados,/ E contemplados podem .

Se ao menos, um momento, olhos inertes / Se abrissem  ao  esplendor  das faces suas,/ Onde imprimida  Deus  formosos  traços,/  Que  a  inocência adorna.

p. 182

Embora logo em trevas submerso,/ a ideia do que nesse instante  visse  / Seria, neste escuro que me anseia,/ O meu santelmo!

Mas, quem me tolhe o arroubo / De, em fervidas ideias abrasado,/ dar  em meu pensamento altivo vôo / A morada do Eterno?

Em turbilhões de nuvens transportado,/ Dos justos ganho a estância  onde me encantam / Inefáveis aromas, harmonias,/ Luzes, pompas, grandezas.

Quando ao trono de Deus aproximado / Tento encará-lo, alumbrado, cego  / De novo fico, mas, em torno ao sólio / Dúlios cantos escuto.

Entre os anjos de Deus ali grupados / Entre os seus querubins, flores da glória,/  Descubro  os  tipos  divinais,  que  brilham  /  nas  Augustas Princesas.

p. 183

Mas não sou infeliz bendigo a sorte!/  Já  vos  vejo,  Senhoras  no  imo d'alma / Em gratidão absorta, e no respeito / Que vos devemos.

Terra da Santa Cruz! Terra bendita,/ A quem destinos venturosos traça  / A mão do ser supremo, desvelado em aditar-te!

Terra da Santa Cruz! Eis os dois anjos / Que para  te  guardar  Deus  te enviara!/ Nós, Por seus genitores protegidos,/ Também deles seremos,

Também na sorte nossa interessados  /  Nos  animam  ao  estudo;  dão-nos prêmios,/ Assim mostrando qual ser sempre deva / a caridade sua. *

p. 182

Lida a peça poética, o Comissário do  Governo  publicou  a  relação  dos alunos que o júri escolar julgou dignos de  prêmios,  e  pediu  às  Suas Altezas Imperiais a  graça  de  lhos  outorgar  e  distribuir,  que  foi concedida; então chamados alternadamente, receberam das Augustas mãos de
Suas Altezas os prêmios:

Do melhor comportamento

D. Guilhermina Joaquina da Silva, Luiz Antonio Gondim Leitão;

5º ano de estudos

O 1º - Luiz Antonio Gondim Leitão; o 2º, José Pinto de Cerqueira.

Do 4º ano - D. Leopoldina  Maria  da  Conceição;  Firmino  Rodrigues  de Oliveira.

Do 3º ano - D. Anna Rodrigues de Faria e Candido José Correia.

p. 183

Do 2º ano - D. Alexandrina Roza de Jesus e Antonio  Lisboa  Fagundes  da Silva.

Do 1º ano - O mesmo Antonio Lisboa Fagundes da Silva.

Dos estudos de música - José Pinto de Cerqueira e D. Anna  Rodrigues  de Faria.

Devemos consignar que o ato  da  distribuição  de  prêmios,  neste  dia, apresentou  um  quadro  que  a  todos  os  espectadores  arrebatou de enternecimento e encheu os olhos de lágrimas.

Era a vista das duas angélicas  princesas,  entregando  os  prêmios  aos deploráveis meninos cegos: era a beneficência personalizada que  baixara do céu, para glorificar e honrar o santo exercício da caridade.

Distribuídos os prêmios, a aluna D. Anna Rodrigues de  Faria,  ofertando duas cestinhas com flores  naturais  às  Suas  Altezas,  leu  uma  breve alocução, agradecendo, em nome de suas condiscípulas, a graça da  visita e da concessão dos prêmios que os alunos do Instituto mereceram de  Suas
Altezas. (3) *

*  (3)  "Sereníssimas  Senhoras!  Venho  apresentar  a  Vossas   Altezas Imperiais, por mim e por comissão das minhas colegas, a singela  e  pura homenagem da nossa gratidão, pelo grande  bem  que  nos  fizeram  em  se dignarem vir assistir

p. 184

nas horas da nossa aplicação e distribuir-nos os  prêmios  que  julgaram merecermos.

A formosura, a inocência e as virtudes de Vossas  Altezas  ganham  maior realce em fatos desta natureza.

Enquanto seus augustos pais, percorrendo as províncias do norte,  enchem os povos desse lado de admiração, de afeto e de respeito,  saibam  esses povos, saiba-se em todo o Império  que  Vossas  Altezas,  guiadas  pelos sentimentos de piedade, vêm praticar o mesmo entre nós.

Quanto nos alegra, quanto nos anima a  continuar  em  fervor  os  nossos estudos e trabalhos, tão alto e distinto  manifesto  de  suas  angélicas bondades, podemos compreendê-las mas não exprimi-las.

Dignem-se Vossas Altezas, receber a pobre oferenda que a nossa  gratidão vai depositar a seus pés: são duas cestinhas toscamente tecidas por  uma de  nossas  condiscípulas,  contendo  pequenos  ramalhetes  de    flores naturais, emblemas da beleza, da candura e fragrância das  virtudes  que
brotam nos magnânimos corações de Vossas Altezas para felicidade não  só desta instituição, como de todo o Brasil. *

p. 184

e o aluno Antonio Lisboa Fagundes da Silva, em seguida, exprimiu por  si e seus condiscípulos outro igual agradecimento (4) *

* (4) Sereníssimas Senhoras ! Por mim e por  meus  condiscípulos,  venho agradecer a Vossas Altezas Imperiais o subido favor que lhes  merecemos, de virem honrar este instituto com suas augustas presenças,  testemunhar nossos pequenos  trabalhos,  e  galardoar-nos  com  os  prêmios  que  se dignaram conferir-nos.

p. 185

Se somos privados da consolação de ver  a  beleza  angelical  de  Vossas Altezas, compenetra-se nossa alma de todas as ideias associadas  de  uma admirável reunião, em suas augustas pessoas, das perfeições da  natureza com os mais preciosos dotes do céu, entre os quais ??? do sentimento  da
caridade, que convidou hoje a Vossas Altezas a aparecerem neste  recinto para encherem de júbilo e de esperança, para induzir-nos a provar  pelos nossos estudos  e  bom  comportamento  a  continuar  a  merecermos  suas simpatias, sua piedosa proteção e as repetições de tal bondosa visita da
qual compreendemos toda a importância em nosso benefício.

Dignem-se Vossas Altezas Imperiais acolher  finalmente  esta  simples  e cordial expressão do nosso reconhecimento. *

p. 185

Depois destas ingênuas  manifestações  dos  alunos,  se  retiraram  Suas Altezas, deixando a  todos  penhorados  da  afabilidade  realçada  pelas graças, pela candura a par do porte senhorial de que são dotadas, e  com que acolheram os respeitosos cumprimentos de todos.

A 16 de dezembro matriculou-se como aluno externo o bacharel em ciências jurídicas João Pinto Borges, jovem de 25 anos de idade,  pobre,  natural da província de São Paulo, que, logo depois de  sua  formatura,  teve  a desgraça de ser atacado pela amaurose e ficar cego.

Carecia aprender a ler e escrever pelo sistema de  Braille,  para  poder escrever e ler suas notas no estudo do  ???  a  bem  de  desempenhar  os deveres da advocacia, com o que pretendia subsistir.

p. 186

O regulamento do Instituto não previu estes  casos:  fixa  o  mínimo  da idade dos alunos, somente para o internato, em 6 anos,  e  o  máximo  em 14. O Governo se prevaleceu dessa omissão para entender, como muito bem entendeu, que podia  mandar  matricular  como  externo  a  qualquer  que cegasse depois dos 14 anos e  que  carecesse  de  habilitar-se  para  se salvar da indigência, utilizando-se  da  instrução  sem  ônus  algum  do estabelecimento.

Demais, tais fatos são pouco frequentes, e ainda assim apresentam  novas e notáveis demonstrações de  quanto  é  proveitosa  a  manutenção  deste instituto.

Existiam no  último  dia  de  dezembro  de  1858,  à  exceção  do  aluno licenciado, ... 19

A 20 de maio foi remetido para a casa de seu pai  um  aluno  que  sofria ataques de alienação mental ... 1

Ficaram ... 18.

Foram matriculados 1 aluna, 2 alunos e o aluno externo ... 4.

Ficaram ... 22.

Sendo 15 alunos e 7 alunas.

p. 186

Ano de 1860

Entrou neste ano  a  administração  do  Instituto  em  uma  marcha  mais regular: algumas medidas propostas  haviam  sido  adotadas,  mas  outras ainda estavam pendentes de decisões do Ministério do Império.  Adstritos às disposições do regulamento, devendo  ser  criada  a  cadeira  para  o
ensino da geometria  retilínea  ao  qual  havíamos  proposto  que  fosse adicionado o  de  álgebra  elementar  e  noções  genéricas  de  ciências naturais ??? que esta cadeira começasse a funcionar no terceiro  ano  do curso; e, sendo já passado este  ano,  a  10  de  janeiro  oficiamos  ao Comissário do Governo  lembrando  o  estabelecimento  desta  cadeira,  e propondo para ela a José Albano Cordeiro.

Fizemos  a  nossa  obrigação;  todavia,  o  pequeno  número  de   alunos preparados para entrar nestes estudos tornava ainda prematura a  criação da cadeira, que por isto foi diferida para mais tarde.

Numa  instituição  nova,  a  observância  restrita  de  alguns   artigos regulamentares  ou  se  revela  inexequíve ou inconveniente, por antecipada, e neste caso estava a instalação da mencionada cadeira.

O regulamento determina  que  não  pode  ser  aluno  algum  recebido  ou despedido do Instituto sem ordem do Ministério do Império; mas não marca o máximo do tempo de licença que o  diretor  pode  conceder  a  qualquer aluno. Pelo nosso antecessor  achava-se  licenciado  1  aluno  que  fora
matriculado na classe dos gratuitos a 6 de setembro de 1854, desde 30 de dezembro do mesmo ano: entendemos que uma ausência sucessiva de  5  anos inabilitava este aluno
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de poder ser novamente admitido sem um novo  aviso  do  Governo;  e  não podendo considerá-lo excluído, era-nos mister pedirmos autorização  para recebê-lo, ou riscá-lo da matrícula.

Para nos desembaraçarmos das dúvidas que suscitava o fato  descomunal  de tão prolongada licença, mandamos chamar o pai do aluno  e  o  prevenimos que tencionávamos pedir ao Governo a ordem de despedir o  filho.  Alegou que o havia retirado para sujeitá-lo a diversas operações no  desejo  de que  lhe  fosse  restituída  a  vista,  mas,  tendo   sido    empregadas inutilmente, seu filho voltava para o Instituto.

Recusamos aceitar o aluno  ???  ??????  ausência,  sem  determinação  do Governo. O pai requereu a readmissão do filho e a nossa  informação  foi desfavorável à pretensão por entendermos que, sendo o aluno  matriculado com 11 anos de idade, demorando-se no Instituto apenas pouco mais  de  3 meses, achava-se com quase 17 anos de idade  para  começar  a  aprender, contrariando-se assim o espírito do regulamento que fixava o  máximo  da idade para a entrada no  internato  do  Instituto  em  14  anos.  Mas  o Ministro do Império achou justificáveis os motivos da ausência do aluno,
e que, não tendo sido despedido por ordem competente, estava com direito ao seu lugar. Mandou que fosse recebido por aviso de  25  deste  mês  de janeiro. A decisão foi em regra, e este fato deixaria de  ser  referido, se não tivéssemos tomado dele apontamento, para  quando  redigíssemos  a proposta da reforma do  regulamento,  indicarmos  explicitamente que o diretor do Instituto não possa conceder mais  de  1  mês  de  licença  a qualquer aluno, devendo este recorrer ao Governo quando
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careça de uma licença mais demorada.

Por este tempo nos achávamos em grandes apuros pela falta dos  materiais necessários à instrução,  que  só  podíamos  havê-los  do  instituto  de França. A última remessa que deles nos fizera D. Pauillac e  Bedonilhau, correspondente que nos havia deixado  o  nosso  antecessor,  chegara  em
fevereiro de 1858. As encomendas que lhe fizemos em novembro de 1857 não vieram, nem mais tivemos respostas suas, o que nos obrigou a recorrermos em maio do seguinte  ano,  a  Pedro  Alcantara  Lisboa, enviando-lhe o dinheiro que orçamos o importe dos objetos que lhe encomendamos.  Apenas nos remeteu o prelo novo e outros materiais comprados fora do instituto,
e nenhum dos que aí só se poderia achar; que eram justamente os de maior urgência. Voltou para o Brasil e nos restituiu 800 e  tantos  mil  réis, destinados a essas compras que não conseguiu efetuar.

Por  intermédio  de  Raphael    Coelho    Machado,    encetamos    nossa correspondência  com  Jules  Petit, negociante residente em Paris enviando-lhe novas relações  desses  materiais  isto  em  princípios  de novembro de 1859. A 7 de janeiro deste  ano  que  registramos  recebemos pronta resposta, fazendo-nos conhecer que  o  Instituto  não  se  negava absolutamente à  venda  daqueles  materiais,  mas  a  emperravam.  Então desconfiamos que havia prevenções  contra  o  instituto  brasileiro,  ou antes  contra  o  seu  diretor,  estabelecidas  bem  injustamente  pelos despeitos mal cabidos do Dr. Caetano Lopes de Moura, de que  já  fizemos menção.

Forçoso era lançarmos mão dos recursos mais prontos para obter a  compra dos objetos e remover o obstáculo

p. 189

que existia para torná-la franca como dantes.

Encarregamos a J. B. Garnier de mandar comprar  em  Paris  os  materiais precisos, prevenindo-o que omitisse a declaração de serem para o  Brasil e a 9 de março escrevemos a Jules Petit ??? de indagar qual a  causa  do embaraço, e de removê-la,  fornecendo  os  precisos  esclarecimentos  ao
diretor do Instituto de Paris. No mesmo sentido dirigimos uma carta  com a  mesma  data  ao  Conselheiro Marques Lisboa, nosso ministro plenipotenciário, e outra com a data de 7 de abril a Mr. Bué de Verdier, diretor daquele instituto, solicitando  entrar  em  correspondência  com ele, e a sua cooperação em favor da instituição brasileira criada sob os auspícios e pelo mesmo sistema do Instituto de Paris. Indicamos-lhe  Mr. Jules Petit, como nosso correspondente naquela  capital  encarregado  da compra e remessa dos objetos fabricados no dito instituto, indispensáveis aos progressos dos estudos no do Brasil.

Os objetos foram com brevidade  comprados  e  remetidos  pelo  irmão  de Garnier. ???;  e  Jules  Petit  de  então  por  diante  nenhum  embaraço encontrou mais para a compra das provisões que lhe encomendamos.

A 21 do mesmo abril,  recebemos  do  Barão  de  Itaguaí,  presidente  da comissão nomeada pela Câmara Municipal, para granjear  na  Freguesia  do Engenho Velho, uma  subscrição  com  o  destino  de  ser  empregada  nos festejos que deviam  solenizar  o  feliz  regresso  de  Suas  Majestades Imperiais das províncias do norte, a quantia de 2:248$660,  terça  parte do produto daquela subscrição, de  que  Sua  Majestade  o  Imperador  se dignou fazer doação ao Instituto,  e  que  o  Ministro  do  Império  nos avisou, a 24 de março, fôssemos receber, sem indicar

p. 190

o destino que lhe devíamos dar. A concessão de tão avultado donativo nos oferecia nova ocasião oportuna para pedirmos para  que  fosse  empregado ??? patrimônio do Instituto:  e  por  achar-se  o  Conselheiro  João  de Almeida Pereira, ainda Ministro  do  Império,  já  prevenido  do  quanto
almejávamos que desse começo a esta fundação, à vista do que ocorrera  a tal respeito em vésperas  de  sua  partida  para  o  norte  na  comitiva imperial, presumimos  ser  impertinência  dirigir-lhe  diretamente  novo pedido; por este motivo,  quando  a  23  de  abril  lhe  participamos  o
recebimento da quantia, apenas lhe perguntamos se queria que a levássemos à receita do Instituto, por isso no seguinte dia oficiamos ao Comissário do Governo, fazendo-lhe igual participação,  e  empregando a maior instância em rogar-lhe que cooperasse para que o Ministro tomasse a deliberação de ordenar a entrada da  quantia  para  um  dos  bancos  e principiasse por ela a ajuntar o fundo  pecuniário  com  que  devia  ser proposta a criação do patrimônio.

Sem que houvéssemos manifestado o mesmo  empenho  para  com  o  chefe  da repartição de contabilidade da Secretaria  de  Estado  dos  Negócios  do Império, José Vicente Jorge, tendo de ser guiado por esta repartição  ao respectivo ministro o resumo do nosso ofício de 23, informou a favor  da conveniência de entrar a  quantia  para  o  Banco  do  Brasil  em  conta corrente de juros, com aquele especial fim.

É digna da inscrição que fazemos esta espontaneidade beneficente de José Vicente Jorge, embora não elucidássemos donde proveio a decisão que o Ministro tomou, pela lembrança que teve das nossas diligências no
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ano anterior, se por solicitações do Comissário do Governo, ou  se  pela informação do chefe da secção  de  contabilidade.  Estamos  propensos  a acreditar que, sendo este negócio levado ao  alto  conhecimento  de  Sua Majestade o Imperador, o  mesmo  augusto  senhor  determinou  que  fosse
decidido como era de razão, e conforme com os atos de sua  caridade,  já praticados a fim da fundação do patrimônio.

Ainda em ofício de 3 de maio, enviando o balancete mensal da  receita  e despesa do Instituto, reiteramos ao Ministro a súplica da decisão  sobre o que faríamos da doação pecuniária que S. M. I. concedera.

Na mesma data oficiamos pedindo autorização para edificar um armazém  ao lado das cocheiras, com 18 palmos de frente e 21 de fundo, ladrilhado de pedras, onde fosse construída uma fornalha, um  tanque  para  banho  dos alunos, e onde pudesse trabalhar uma máquina de  lavar  roupa  vinda  da Inglaterra, servindo a água  aquecida  na  fornalha para os banhos e lavagem da roupa. Tivemos a precisa autorização para esta construção que se efetuou.

Logo que tomamos o  encargo  da  direção  do  Instituto,  ponderamos  os inconvenientes da falta dágua que ele sofria.  Soubemos  haver  o  nosso antecessor feito  diligências  para  removê-la,  procurando  informações sobre a possibilidade de trazer-se água à casa ocupada  pelo  Instituto:
forneceram-lhas desfavoráveis, de modo a  persuadi-lo  ser  impraticável elevar a água à altura do edifício.  Apenas  alcançou  que  o  ramal  do encanamento da Gamboa viesse terminar em uma bica  fronteira  ao  portão principal da chácara; mas
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desse encanamento tantas penas dágua foram concedidas, que, esta  última bica do ramal, ainda mesmo em tempos chuvosos, mal gotejava;  e  nos  de seca, nada corria. Sabíamos que, enquanto se não efetuasse a  compra  da propriedade, os donos não empreenderiam abastecê-la dágua. Logo,  porém, que o Governo a comprou, tratamos de adquirir toda a certeza, se era  ou não possível fazer-se subir a água à altura da casa, e para isto pedimos ao tenente-coronel Christiano Pereira de Azeredo  Coutinho,  que  viesse fazer o estudo sobre o objeto: prestou-se de bom grado  e  com  a  maior prontidão a esse serviço, em benefício do Instituto; e nos apresentou  o seu parecer de modo a desfazer a menor dúvida de que se pudesse trazer a água à altura do morro contíguo ao prédio, mais elevado que este,  donde lhe pode ser guiada  e  distribuída.  Fez  conhecer  que  para  isto  se
conseguir, era mister que a água fosse fornecida pelo encanamento das nascentes de o Maranã [*5] (e não da caixa de Catumbi),  por  um  encanamento especial, que não sofresse em seu trajeto a menor derivação.

Já assim estávamos prevenidos, quando aconteceu determinar o Governo que se procedesse a exames nos aquedutos que conduziam a água de beber  para esta capital, a fim de aumentar-se o abastecimento dela pelo qual  então clamava a população: aproveitamos o ensejo de fazer patente ao Governo a absoluta falta dágua no Instituto, sendo sua  administração  obrigada  a fazer grande despesa com a compra deste gênero de primeira  necessidade, e que, ainda assim, nunca bastava, sentindo-se  sempre  maior  ou  menor penúria dele.
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Foi a 15 do mesmo mês de maio que oficiamos  ao  Ministério  do  Império pedindo o encanamento dágua para o  estabelecimento  expondo-lhe  o  que fica mencionado.

Então determinou o Ministro que a diretoria das obras públicas fizesse o orçamento do custo do encanamento.

A 28, recebemos o aviso do mesmo ministro, datado de 23, autorizando-nos a entrar no Banco do Brasil, em conta corrente de juros, com  a  quantia dos 2:248$660 doada  por  Sua  Majestade  IMperial  ao  Instituto,  como mencionamos para começo do patrimônio do mesmo instituto.

Neste mesmo aviso nos ordenou o  Conselheiro  João  de  Almeida  Pereira Filho que lhe apresentássemos as condições com que devera ser  criado  e administrado o patrimônio.

No seguinte dia, 29, cumprimos, cheios de satisfação a  ordem  do  digno ministro, entrando para o Banco do Brasil com aquela quantia em nome  do Instituto,  cobrando  a  competente  caderneta.  Neste  mesmo  dia   lhe participamos haver executado a  importante  e  benéfica  medida,  e  lhe
remetemos a nossa primitiva proposta sobre a decretação do patrimônio e regulamento  da  sua  administração,  convenientemente  modificada. O ministro ordenou que a quarta secção da Secretaria de Estado de que  era chefe o Dr. José Agostinho Moreira Guimarães examinasse  e  nos  ouvisse sendo necessário.
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A quantia que montou a subscrição granjeada na Freguesia de Santa  Rita, para ser empregada nas demonstrações do regozijo público, pela  próspera volta de Suas Majestades Imperiais das províncias do norte foi  ofertada à Sua Majestade o Imperador, para dispor dela como fosse do seu Imperial agrado, a exemplo do que praticara  à  Freguesia  do  Engenho  Velho,  e desta, como daquela vez, o caridoso monarca doou ao Instituto a terceira parte desta quantia, que importava em 2:590$930 Recebemos o aviso  de  2 de junho, em que o Ministro do Império nos participava esta doação e nos ordenava que a fôssemos cobrar do Visconde do Bonfim.

Tendo-nos sido entregue o donativo no dia  11,  em  ofício  desta  mesma data,  isto  mesmo  participamos ao Ministro, pedindo-lhe que nos autorizasse a dar-lhe o mesmo destino determinado para o primeiro.  Esta autorização nos foi enviada em aviso de  18,  e  a  19  entramos  com  o
dinheiro no Banco do Brasil.

A 13 deste mês nos havia sido entregue uma carta  de  Nicolau  Henriques Soares participando-nos achar-se  apto  o  aluno  Scipião  Merolli  para trabalhar no ofício de encadernador, cujo ofício se encarregara  um  ano antes de lhe mandar gratuitamente ensinar e que dava ao Instituto  todos
os utensílios deste ofício,  dos  quais  já  não  precisava,  por  haver fechado a oficina que existia em sua casa.

Respondemos-lhe a 16, agradecendo-lhe em nome do  Instituto,  o  serviço que lhe prestara na aprendizagem do
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aluno e no donativo dos  utensílios  do  ofício;  mas,  como  ainda  não houvesse lugar para abrir a oficina dentro do Instituto, pedíamos-lhe se encarregasse de ver um mestre,  em  cuja  loja  o  aluno  continuasse  a praticar e aperfeiçoar-se.

Com efeito, falou ao encadernador Manoel José Gonçalves de Lima  Junior, e obteve que o aluno fosse praticar na sua oficina gratuitamente.

Ao entregarmos o aluno a este mestre lhe recomendamos que o não mandasse transportar objetos pesados, nem fazer qualquer trabalho braçal, que lhe causasse qualquer fadiga, para que se lhe não agravasse a hipertrofia de coração, moléstia que sofria desde a infância,  e  com  que  tinha  sido
matriculado no Instituto, pelo nosso antecessor.

Autorizado para mandar ensinar, em oficinas externas a 2 alunos mais,  a 1 o ofício de torneiro, o outro o de empalhador, procuramos os  mestres, e o do primeiro destes ofícios, Antonio da Silva Lessa, encarregou-se de ensinar o aluno Agostinho José Martins, o do segundo, Manoel Ferreira da
Silva ao aluno Antonio Ignacio de Oliveira.

Estes 2 mestres se contentaram com  a  pequena  gratificação  mensal  de 8$000 cada um.

Na mesma ocasião, foram os 3 alunos para as respectivas  oficinas,  onde trabalhando até o meio dia, voltavam  ao  estabelecimento  para  jantar, prosseguir durante a tarde em seus estudos e dormir.

Em aviso de 3 de maio nos havia o Ministro do Império ordenado que, em virtude da requisição do da Fazenda, do 1º de julho deste ano em diante, os diversos gêneros de que carecesse o Instituto fossem fornecidos por
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vendedores que depois de nos enviarem suas contas  para  serem  por  nós conferidas e rubricadas, as fossem cobrar ao Tesouro, para que assim  se pudesse nele seguir o sistema de centralização adotado; e que,  para  as despesas miúdas do  estabelecimento,  o  Tesouro,  no  começo  dos  anos
financeiros, nos entregaria a prestação adiantada de  500$000,  com  que deveríamos entrar para o mesmo tesouro no fim desses anos.

Para a execução dessas ordens era  preciso  alterar  a  escrituração  da contabilidade do Instituto,  até  então  pautada  por  suas  disposições regulamentares; e carecíamos de esclarecimentos sobre bastantes  dúvidas que nos sugeria esta mudança. Procuramos solvê-las  pelos  pareceres  do
contador da primeira contadoria do Tesouro, que reclamamos em ofício de 12: respondeu-nos em uma conferência verbal que a tal respeito  tivemos, concordando com algumas de nossas objeções.

Assim orientados, pudemos responder ao Ministro, em ofício de 25 de junho  que  nos  achávamos  habilitados para alterar a contabilidade especial do Instituto e hoje mesmo tratado os fornecimentos  com diversos, para começarmos a executar, no termo fatal que  nos  indicara, as ordens que nos transmitiram.

Pela nova escrituração de contas, ficaram anulados muitos artigos do regulamento do Instituto,  e  o  nosso  trabalho de contabilidade triplicado.

Se este considerável aumento de trabalho facilitasse a  fiscalização,  e cooperasse para a maior economia nas despesas, seria bem compensado.

Executamos, e temos seguido até agora aquelas
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ordens; mas desde logo previmos os inconvenientes que delas  resultavam:
tivemos mesmo a franqueza de manifestar  nossas  considerações  a  altos empregados do Tesouro, e não foram por eles contrariadas.

O Tesouro temeu as fraudes dos compradores,  e  sujeitou-se  às  maiores ainda  dos  fornecedores.  Os compradores, sujeitos à inspeção das diretorias, deixavam-lhes todo o peso da      responsabilidade; os fornecedores as isentavam deste peso.

O fornecedor nunca perde, quer fixe o preço dos gêneros em contratos  de tempo determinado, quer ajuste  fornecê-los  pelos  preços  de  mercado.
Neste caso, sempre dá a conta de um preço maior do que aquele por que se pode comprar com dinheiro à vista. No primeiro caso, quando o  preço  do mercado baixa, o Tesouro continua a pagar pelo preço do  contrato,  e  o lucro do fornecedor pode ser exorbitante; mas quando o preço do  mercado sobe, o fornecedor busca o lucro na alteração da qualidade e do  peso  e medida  dos  gêneros.  Quando  qualquer  diretoria  multa  contra  estas fraudes, suscitam-se  conflitos,  excitando-se  questões,  e  levantam-se calúnias contra a fiel diretoria, das quais, muitas vezes, é vítima!

Mas se a diretoria se mancomuna com os fornecedores,  consideráveis  são os males produzidos pela dupla fraude, que passam  desapercebidas  e  só podem ser notadas depois  de  grandes  escândalos.  Mas  os  chefes  das repartições públicas prevaricadoras ficam,  neste  caso,  muito  mais  a coberto da responsabilidade que no outro. Um estudo baseado  na  prática dos 2 sistemas mostraria qual oferece mais garantias e vantagens para  a Fazenda Nacional, em apoio das nossas breves observações.
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A nova escrituração, os  fornecimentos  de  gêneros,  e  a  recepção da prestação adiantada, tudo, como nos fora determinado, começou no dia  1º de julho, primeiro do ano financeiro de 1860 a 1861.

A 27 deste mês, recebemos a doação de 400$000 que fizera ao Instituto  o negociante espanhol Jaime Romanguera, e  logo  pedimos  ao  Ministro  do Império sermos autorizados a entrar com ela para o Banco do Brasil, para o mesmo fim que  as  antecedentes  doações,  cuja  autorização  nos  foi concedida, entrando nós, imediatamente, com a quantia naquele banco.

No relatório que havíamos enviado ao Governo para  a  confecção  do  que tinha de ser apresentado à Assembleia Legislativa, renovamos a descrição do estado em que se achava o prédio do Instituto, tornando bem  palpável a precisão dos reparos e acréscimos indispensáveis.

Estavam abertas as câmaras; deputados e senadores, visitando o estabelecimento,  reconheceram  as  urgências  de   tais    construções, assegurando-nos seus votos a favor, logo que fosse pedido  o  necessário crédito; e S. M. I., dignando-se atender ao que tivemos a honra  de  lhe expor a tal respeito, ordenou-nos que falássemos disto  ao  Ministro  do Império, que ???.

A 17 de agosto lhe  oficiamos  pondo-o  ao  fato  destas  ocorrências  e exortando-o a que pedisse crédito para tais despesas.

Estas novas  diligências  ficaram  frustradas,  não  por  ser  negado  o crédito,  mas  por  não  haver  sido proposto, provavelmente por justificáveis motivos.

O Comendador Barnabé Francisco Vaz de Carvalhaes,
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negociante abastado da cidade de Santos, tem por costume solenizar o dia 7 de setembro, aniversário da independência do Brasil, por algum ato  de caridade. Achando-se nesta corte, cumpriu a  sua  filantrópica  devoção, enviando-nos neste dia, 500$000 em benefício do Instituto.

Agradecemos-lhe esta oferenda, primeiro em nome do Instituto,  e  depois no do Governo, para o que fomos autorizado por aviso de 21, bem  como  a entrar com a quantia no Banco do Brasil, para aumento do fundo destinado ao patrimônio da instituição, o que prontamente executamos.

Também recebemos, no dia 24 do mesmo mês, 300$000, em que Sua  Majestade Imperial, no exercício do Poder Moderador, comutou uma pena em benefício do Instituto.

Nesse mesmo dia, oficiamos ao Ministro do  Império  dando-lhe  parte  do novo benefício feito pelo Imperador, e pedindo que dessem aquela quantia a mesma aplicação que as antecedentes.

Desde o dia  do  recebimento  das  quantias  doadas  ao  da  chegada  da autorização  para  empregá-las  no  acréscimo  do  fundo    patrimonial, decorriam muitos dias perdidos para o rendimento dos juros. Era evidente que o Ministério do Império, depois que pela primeira vez, tomou a  importante
e benéfica resolução de cooperar para a  fundação  do  patrimônio,  pela acumulação  das  quantias  doadas  ao  Instituto,  permanecia  no  mesmo propósito, concedendo sempre  as  autorizações  pedidas.  Fundado  nesta apreciação, para evitar-se aquela perda  de  rendimento,  pedimos  neste
ofício, sermos autorizados uma vez por todas, a, logo  que  recebêssemos algum benefício pecuniário para o Instituto, qualquer que fosse a  fonte de onde emanasse, os  levássemos  imediatamente  ao  mealheiro  onde  se estivesse  ajuntando  a  soma  para  o  futuro  patrimônio,  fazendo a competente participação, depois de efetuada a entrada do novo capital.
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Como o tenente-coronel Christiano Pereira de Azeredo  Coutinho,  diretor geral da diretoria das  obras  públicas,  visse  nos  registros  daquela diretoria,  haver  ela  remetido  em  setembro  de  1858  a  planta  dos acréscimos e novos repartimentos no edifício do Instituto, e o orçamento
das despesas com  estas  obras,  e  soubesse  que  tínhamos  enviado  ao Ministério, acompanhado do ofício de 26 de março de 1859,  outra  planta que  oferecemos,  com  repartimentos  diferentes,  e  outro   orçamento, reduzido a  quase  metade,  menos  do  que  o  apresentado  pelas  obras
públicas, teve vontade de fazer um exame sobre estas peças para comparar umas com as outras.

Pedimos em confiança  à  Secretaria  as  que  oferecêramos  (que  depois restituímos) e as enviamos àquele  diretor  acompanhadas  de  uma  nossa carta de 28 deste mês de setembro.

Fizemos observar nesta carta que  a  planta  havia  sido  levantada  com exatíssimas dimensões marcadas pelo Petipé: que os repartimentos,  sendo bem diferentes dos indicados na  planta  enunciada  pela  diretoria  das obras públicas, eram os que convinham e  que,  pelas  minuciosidades  do orçamento, ??? as qualidades, quantidades e preços de cada material que devesse ser  empregado,  o  número  de  oficiais  e  serventes,  e  seus respectivos salários, não podia ser mais exato e  aproximado  à  despesa que se efetuasse.

Rogamos-lhe, finalmente,  que,  para  melhor  fixar  o  seu  juízo  pela comparação à que queria  proceder,  viesse  examinar  o  edifício,  para retificar, por sua própria inspeção, qualquer dúvida que encontrasse.

De fato veio fazer suas observações, e, quando nos restituiu os  papéis, asseverou-nos achar a planta e orçamento que apresentamos ao Governo, um perfeito trabalho, sem precisão
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da menor alteração, e preferível ao outro.

Isto mesmo informou ao Ministério do  Império  conformando-se  com  esta planta e orçamento.

Em aviso de 3 de outubro, fomos autorizados  para  entrar  no  Banco  do Brasil com os 300$000, recebidos a 24 do mês antecedente, e, conforme  o que pedimos, a  fazer  estas  entradas  logo  que  recebêssemos  doações pecuniárias, bastando participar  depois  de  havê-las  efetuado.  Assim
temos praticado de então até agora, de modo que,  no  mesmo  dia,  e  às vezes na mesma hora, levamos o dinheiro ao depósito, onde está empregado a ganhar juros compostos.

A proposta para a  fundação  do  patrimônio,  remetida  ao  Ministro  do Império a 29 de maio deste ano, e mandada à 4ª secção da  Secretaria  de Estado, passou por algumas alterações, sobre  as  quais  tivemos  várias conferências com o  chefe  desta  secção,  Dr.  José  Agostinho  Moreira
Guimarães. Uma das alterações foi a de pedir-se mil contos de Réis  para patrimônio, em vez de 500, solicitados na proposta primitiva, e a  razão desta alteração consistiu em calcular-se que um  rendimento  de  7  como tinham as apólices da dívida fundada, sendo  o  capital  500  contos  de
réis, dariam um juro de 35 contos  anuais,  quando  o  Instituto,  ainda nascente como se achava, já fazia uma despesa,  quase  que  só  para  os encargos ordinários, de mais de 30 contos; e  assim,  o  rendimento  não podia remir a  Fazenda  Nacional  da  consignação  pedida  anualmente  e
decretada pela Assembleia Geral Legislativa, e menos  para  as  despesas extraordinárias de que o  patrimônio  ficaria  onerado,  sendo  evidente carecer o Instituto de um patrimônio fixado pelo menos, no duplo.

Desta e de outras alterações dos diversos artigos, tomamos
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as precisas notas, e nos encarregamos de tirá-las a limpo, para  remeter de novo a proposta ao  Ministro,  acompanhada  dos  esclarecimentos  que convenientes fossem.

Redigimos um aditamento à modificada proposta, e nele  foram  explanadas as razões em que se achavam justificadas as alterações e  subtrações  de vários artigos dela, e não omitimos a advertência de se achar contido na proposta o que devia constituir matéria para o  projeto  do  decreto  da fundação do patrimônio pela Assembleia Geral Legislativa, e a que  tinha de servir à organização do regulamento necessário, para administrar-se o patrimônio depois de sua fundação.

Remetemos estes papéis para a Secretaria a 16 de outubro.

Foi então o trabalho, depois de todas as  modificações  nele  efetuadas, acompanhado dos precisos esclarecimentos, novamente  à  consideração  do Ministro, que mandou consultar sobre a proposta à sessão do Conselho  de Estado, encarregada dos negócios do Império.

A 3 de novembro, participamos ao Ministro do Império  que  o  cego  João Pinto Borba, bacharel em ciências jurídicas, tendo sido  matriculado  no Instituto como aluno externo, a 15 do  mesmo  mês  do  ano  antecedente, achando-se suficientemente habilitado em ler e escrever pelo sistema  de
Braille,  únicas  instruções  especiais  que  necessitava  aprender   no Instituto, pedia vênia para dele retirar-se, o que lhe foi concedido.

A 15 do dito mês, fecharam-se as aulas, como determina o regulamento;  e achando-se  indecisa  a  medida de que nós havíamos indicado de converterem-se os exames particulares
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em públicos, para desligar os atos (que já ocupavam bastante  tempo)  da solenidade  da  distribuição  dos  prêmios,  ainda  neste  ano  devia-se continuar  a  mesma  prática  seguida,  de  proceder-se    aos    exames particulares, e depois aos públicos na ocasião daquela distribuição.

Na dupla participação que  fizemos  oficialmente,  como  de  estilo,  ao Ministro do Império e ao Comissário do Governo, pedimos a este  que  nos designasse o dia em que deviam começar os exames  particulares  por  ele presididos, e reclamamos o emprego de 2 dias nestes  exames,  visto  que estava aumentado o número das matérias em que os alunos  tinham  de  ser examinados,  e  a  conveniência de que as provas, embora ainda particulares, fossem mais prolongadas e menos perfunctórias  do  que  as públicas,  que  cediam  a  maior  parte  do  tempo  às  solenidades   da
distribuição  dos  prêmios,  cujo  programa  também  no  mencionado  dia enviamos para ser aprovado pelo Ministro do Império,  depois  de  o  ter sido pelo Comissário do Governo.

Ainda neste dia, por ato  espontâneo  nosso,  escrevemos  uma  carta  ao Ministro do Império, narrando-lhe os importantes serviços feitos, a  bem dos progressos da instituição, pelo cidadão  Nicolau  Henriques  Soares, capitão da Guarda Nacional, e negociante acreditado  nesta  praça;  onde vive à lei da nobreza, homem honrado e amigo da ordem; manifestamos que, sem o seu concurso e dedicação a bem do Instituto, nos seria  impossível haver conseguido montar duas oficinas tão importantes  e  indispensáveis ao incremento da instituição, a tipográfica e a de encadernar.

Fez não pequenas despesas nos aturados ensaios que pela primeira se  ??? antes  de  conseguir-se  bom  resultado,  e  recusou  receber  a   menor indenização; mandou ensinar gratuitamente
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a um aluno para mestre da segunda, e a esta fez  doação  dos  utensílios necessários.

Pareceu-nos que um simples agradecimento era insuficiente para galardoar estes notáveis serviços, e suplicamos ao Ministro que os  fizesse  valer para com Sua Majestade o Imperador,  a  bem  de  que  aquele  prestimoso cidadão fosse recompensado com a mercê de cavalheiro da Ordem da Rosa: e o nosso monarca, concedendo como concedeu, esta mercê, autenticou também por este fato o apreço que  lhe  merece  esta  instituição  que  ajudou, devendo-lhe esta todo o ??? e o conceito de que já começa a gozar.

Houve  os  exames  particulares  nos  dias  20  e  21,  presididos  pelo Comissário do Governo.

No primeiro destes dias, passaram por exames 4 turmas dos anos letivos.

No 6º ano, saíram aprovados plenamente com distinção os seguintes:  José Pinto Cerqueira e Luiz Antonio  Gondim  Leitão,  sendo  o  primeiro  com louvor.

No 5º ano foram aprovados plenamente com distinção Firmino Rodrigues  de Oliveira e Leopoldina Maria da Conceição.

No 4º ano, Anna Rodrigues de Faria, Possidonio  de  Mattos  e  Agostinho José Martins, tendo sido a primeira aprovada plenamente com distinção, o segundo plenamente e o terceiro simplesmente.

No 3º ano, examinados Antonio Lisboa Fagundes da Silva, Alexandrina Roza de Jesus, Guilhermina Joaquina da Silva, Anna da Silva, Julio Clavelor e João Braziel Madeira, foram aprovados plenamente com distinção  primeiro e a segunda; plenamente a terceira, quarta e quinto;  e  simplesmente  o sexto.

Notas do Colunista

1. Pelos 160 anos do nosso IBC, em observância ao Termo de Convênio celebrado entre nossa instituição e a associação de seus ex-alunos, a partir da gestão, como seu presidente,  do  companheiro, servidor que já nos deixou, professor Antônio Carlos Hildebrandt, um dos principais
idealizadores desse projeto, foi instituído um grupo de trabalho, visando revitalizar o Projeto Memória do IBC. O G T conta com este colunista, representando a nossa instituição, além dos seus professores aposentados: Hercen Hildebrandt e Salete Semitela, pela Associação dos Ex-alunos. No momento estamos em fase de ordenação do material existente e no trabalho de edição dos depoimentos ainda não devidamente editados, objetivando futuras pesquisas dos interessados. Para tanto temos contado com o trabalho do servidor Cláudio Bilardo, colaborando com as gravações dos depoimentos no setor do áudio livro do IBC. Temos contado todo tempo, também com a colaboração decisiva e indispensável do servidor do IBC, professor aposentado, Jonir Bechara Cerqueira, na montagem das gravações de seu farto e raro acervo, bem como da adequação do acervo já existente no elenco do projeto.
Essa medida, certamente vai motivar os interessados por nossa história, a se aprofundarem nos estudos sobre a trajetória do IBC, no campo das realizações desta instituição que caminha para o seu bicentenário, prestando serviços relevantes no campo da educação das pessoas cegas e
com baixa visão.

2. Finalmente, após supostos desencontros do MEC e do Ministério do Planejamento, foram chamados os demais professores, do concurso do ano passado, como aqueles professores e servidores técnicos do concurso mais recente, relativo ao presente ano! A maioria deles possui mestrado e um número significativo, possui doutorado. Todos estarão compartilhando conhecimentos e experiências, seja em sala de aula, do jardim ao nono ano, ou formulando pesquisas na área educacional, assim desejo.
A comunidade aguardará e trabalhará em favor de novos tempos, em que seja implantada uma atmosfera de realizações positivas em defesa da educação e da cultura dos alunos cegos e de baixa visão, na esteira de um espírito democrático e muita transparência.

3. E por falar em transparência, este ano, além das eleições gerais para todo país, temos as eleições para a direção geral do IBC, que costumeiramente ocorre na segunda metade do mês de novembro. Sobre essas eleições, ainda não tomamos conhecimento oficialmente dos candidatos
lançados. Tudo ainda está no terreno das especulações. O  único fato
foi gerado em reunião do Conselho diretor do IBC, no qual foram escolhidos os membros da Comissão eleitoral que ordenará essas eleições, que contará com quatro membros: Um membro designado pela direção, o membro representante do corpo docente, o representante dos técnicos e o representante dos alunos. Todos esses membros são retirados do Conselho Diretor.
A comunidade de servidores ativos devem se mobilizar no sentido de uma escolha que saiba dirigir de forma compartilhada, os destinos de nossa instituição pelos próximos quatro anos.

Qualquer colaboração para este colunista, escrever para: vtr.albert@gmail.com

Grato pela compreensão e colaboração.
Colunista responsável: Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Estudante cria etiqueta que avisa quando o alimento estraga

A inovação utiliza gelatina para acompanhar o processo de decomposição dos alimentos.
A estudante Solveiga Pakstaite criou uma etiqueta para embalagens de alimentos que avisa quando o produto está estragado. A inovação utiliza gelatina para acompanhar o processo de decomposição dos alimentos. Para saber se a comida está estragada, basta passar o dedo sobre o rótulo.
“Eu queria criar uma solução para permitir aos consumidores com deficiência visual obter informações de validade sobre a comida - atualmente, a única indicação é a data impressa. Desde o início, eu sabia que a solução deveria apelar para as pessoas que enxergam tambémh, afirma a britânica no site do produto.
De acordo com ela, o rótulo copia o processo pelo qual o alimento está passando, sendo muito mais preciso que a data de validade. As etiquetas, denominadas “Bump Marks” se degradam na mesma velocidade que os alimentos, de acordo com a criadora.
Segundo Solveiga, a etiqueta criada por ela contém informações táteis. 
Quando ela estiver lisa o alimento está bom para o consumo. Contudo, caso o consumidor passe o dedo e sinta solavancos é hora do alimento ir para o lixo.
Apesar de ser importante para os consumidores, a invenção da britânica ainda não está sendo utilizada nos produtos. “Atualmente, estou vendo para comercializar este produto. As conversas com os varejistas e empresas de tecnologia já se iniciaram”, diz ela.
Fonte: Economia Terra

***

* Congresso de Acessibilidade trará oportunidades para pessoas com deficiência e necessidades especiais

O Congresso de Acessibilidade, idealizado pela consultora em acessibilidade e inclusão Dolores Affonso, será o primeiro congresso nacional da área a ser realizado de forma totalmente gratuita pela internet.

O Congresso de Acessibilidade, idealizado pela consultora em acessibilidade e inclusão Dolores Affonso, será o primeiro congresso nacional da área a ser realizado de forma totalmente gratuita pela internet. O evento acontecerá entre os dias 21 e 27 de setembro de 2014, coincidindo com a comemoração do Dia Nacional de Luta pela Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Tendo nascido de um sonho de um mundo melhor - mais inclusivo -, contará com mais de 30 renomados especialistas de diversas áreas: inclusão, diversidade, acessibilidade, saúde, relacionamento, carreira, empreendedorismo, direitos humanos, tecnologias de informação e 
comunicação, assistivas e para reabilitação, entre outros. Eles trazem informações, conhecimentos e oportunidades que podem mudar a vida das pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

O evento poderá ser assistido por computadores, tablets e celulares. As palestras serão veiculadas com legenda, audiodescrição e tradução em Libras para ser acessível a todos. O site do congresso também é acessível, oferecendo opções de aumento de fonte e de tradução de todo o conteúdo em Libras, além de, é claro, oferecer um leitor de telas integrado e ainda ser acessível aos leitores de telas de computadores, tablets e celulares.

“  Este será um evento sem precedentes no país, muito esperado pelos mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência e pelos outros milhões com necessidades especiais que lutam por uma vida digna no Brasil. Tenho certeza de que este evento mudará a vida de milhares, quem sabe milhões de pessoas por todo Brasil. Ficar de fora é o mesmo que desistir da sua vida e de seus sonhos!", diz Dolores Affonso, Diretora Executiva da Affonso e Araujo Consultoria, deficiente visual e idealizadora do Congresso de Acessibilidade.

O evento contará com palestras, como a da própria Dolores Affonso, que ensina os 5 passos para superar a deficiência e mudar de vida, alcançando autonomia e liberdade; a do Fernando Lemos, sobre tecnologias para inclusão; a do Prof. Neivaldo Zovico da FENEIS, sobre a comunicação 
dos surdos; a da Laramara, sobre tecnologias assistivas e mobilidade, entre tantas outras; e entrevistas, como a de Lars Grael, contando sua história de superação e de Teresa Costa D’Amaral do IBDD sobre os direitos da pessoa com deficiência.

Além de mais de 30 especialistas, o evento também trará representantes dos projetos e políticas públicas de inclusão e entidades de apoio aos deficientes explicando sobre os direitos das pessoas com deficiência, programas, projetos e eventos, e muito mais.

O congresso contará ainda com um espaço virtual para parceiros, com informações de contato de diversas organizações de apoio ao deficiente; empresas de recolocação, formação e capacitação profissional; empresas desenvolvedoras de tecnologias de informação e comunicação, assistivas e 
para reabilitação, sites de relacionamento, agências de turismo acessível, projetos de esporte adaptado, cultura acessível, arquitetura humanista, moda inclusiva e muito mais.

Público
O evento foi pensado para atender as necessidades de todos: pessoas com e sem deficiência e/ou necessidades especiais, pais, amigos e demais interessados no tema; educadores, instituições de ensino e empresas que precisam se tornar acessíveis e inclusivas; organizações não governamentais, órgãos e entidades públicas de apoio, profissionais da saúde, arquitetos, web designers, cuidadores, enfermeiros, profissionais da área de cultura, esporte e todos que precisam conhecer as necessidades especiais, expectativas, capacidades e potencial das pessoas com deficiência e suas reais possibilidades de participação na sociedade, para realizarem melhor suas atividades pessoais e profissionais.

As pessoas, empresas e instituições que se interessarem em transformar vidas podem participar do congresso como parceiros, apoiadores, patrocinadores, fornecedores de brindes, divulgadores de produtos, entre outros. Para isso, entrem em contato com a idealizadora do evento Dolores Affonso (contato@congressodeacessibilidade.com).
Criamos uma campanha de doações para aqueles que acreditam na inclusão e na possibilidade de um mundo melhor, querem ajudar, apoiar a causa e não sabem como! 

Visite e saiba como participar!
http://www.kickante.com.br/campanhas/congresso-online-e-gratuito-de-acessibilidade
Acesse nosso site www.congressodeacessibilidade.com e conheça os palestrantes e temas que serão abordados durante o congresso.

Serviço
Evento: Congresso de Acessibilidade
Datas: De 21 a 27 de setembro de 2014
Local: Online
Preço: Gratuito
Inscrições e mais informações: www.congressodeacessibilidade.com e 
contato@congressodeacessibilidade.com
Fonte: Rede Saci

***

* Projeto alfabetiza pessoas com deficiência visual

Identificar letras e formar palavras e frases está se tornando realidade para 18 frequentadores da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia (Adeviudi).

Identificar letras e formar palavras e frases está se tornando realidade para 18 frequentadores da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia (Adeviudi). A oportunidade surgiu neste ano, durante o mês de maio, quando a Secretaria Municipal de Educação (SME) implantou o projeto “Construindo cidadania, resgatando possibilidades” e disponibilizou materiais pedagógicos e profissionais para as aulas na unidade. O projeto faz parte do Programa Municipal de Erradicação do Analfabetismo (Pmea), da SME, e permite a inclusão e a formação de pessoas com cegueira ou baixa visão em atividades normais do dia a dia por meio da alfabetização.

“  Ler e escrever era algo que parecia impossível para mim. Agora isso é real e melhorou muito minha vida”, disse a aluna do projeto Joana Pires Batista, que tem baixa visão desde quando nasceu.
A experiência tem sido gratificante para a professora do projeto. “Antes de iniciar os trabalhos imaginei que seria muito difícil. Hoje é algo tão enriquecedor que não me imagino fazendo outra coisa”, disse Lucinei Gonçalves Pereira. A metodologia utilizada pela profissional é sempre de 
acordo com o gosto dos alunos, por isso é comum execução de músicas e realização de jogos com perfis lúdicos e pedagógicos durante as aulas.

O “Construindo cidadania, resgatando possibilidades” tornou real uma antiga reivindicação dos integrantes da Adeviudi, entidade com 42 anos de existência. “Cerca de 85% das pessoas atendidas pela Associação não possuem o ensino fundamental completo, mas essa realidade está mudando”, 
contou o presidente da Adeviudi, Ivando Pereira de Araújo, que também é aluno do projeto.

“  Esta sala significa um avanço na oferta e manutenção dos direitos de todos. A abertura dela nos ajuda a cumprir um direito educacional, pois cria oportunidades para quem tem deficiências visuais”, afirmou a secretária de Educação, Gercina Novais.

Segundo o superintendente da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana, José Antônio Leandro, o benefício contribui para que as pessoas aprendam com amplo apoio pedagógico, com professores graduados e permanentes. “A inclusão escolar não pode ser somente no discurso, precisa ter ações e esta sala é uma destas ações”, disse.
Fonte: Bengala Legal

***

* A Construção Da Sociedade Inclusiva - Reflexões sobre a implantação da Audiodescrição no Brasil

O presente estudo procura realizar uma reflexão compreendendo a evolução da audiodescrição e fortalecendo a luta pela implantação da mesma como direito humano.
Sabemos que a audiodescrição está intimamente ligada ao direito à informação e comunicação e, uma vez que não se oferte este recurso se impõe uma barreira violando o ordenamento jurídico que garante o direito à informação.

O direito de participar de todos os bens de uma sociedade é um direito humano e de acessibilidade como instrumento do acesso à cultura, à informação, ao conhecimento. Porém ter o acesso à cultura como um direito não é suficiente para as pessoas com deficiência, pois este direito somente se efetiva na medida em que os recursos de acessibilidade sejam ofertados em todos os momentos onde a pessoa com deficiência esteja em contato com espaços, bens, serviços e produtos culturais, ou seja, a audiodescrição envolve acessibilidade aos elementos visuais, é o direito que viabiliza e potencializa os demais direitos.

Há 14 anos o direito à acessibilidade comunicacional começou a ser discutido fazendo uma referência à preocupação com este acesso desde a Constituição Federativa de 1988, artigo 208. A história não é um processo linear, mas sim acontece num processo dialético onde existem 
divergências de opiniões. As políticas públicas são criadas a partir das demandas sociais que expressam a necessidade da coletividade e, se tornam uma ação politica.

Sabemos que a audiodescrição nasceu em meados da década de 70 nos Estados Unidos, através de uma dissertação de mestrado e, que uma década após seu nascimento foi gradativamente ganhando espaço em outros países. 

Destacamos que apesar de ter a sua origem no contexto acadêmico, adquiriu um caráter mais prático-técnico e utilitário. Portanto as pesquisas sobre o tema só surgiram 20 anos depois, na década de 90. A área de Estudos da Tradução a partir dos anos 2000 foi quem produziu mais material acerca da audiodescrição, uma vez que passou a ser entendida como tradução intersemiótica e um modo de tradução audiovisual.

O Blog da audiodescrição, criado em 2009 por Paulo Romeu, não pode deixar de ser citado como uma importante ferramenta que tornou pública toda a Saga da audiodescrição no Brasil, todos os acontecimentos, eventos e discussão relacionada à temática. Toda a luta pela regulamentação de Leis já existentes e, por direitos já adquiridos.

A audiodescrição é um recurso que nasceu com a cegueira e que é uma necessidade fundamental que deve ser introjetada na cultura social e especialmente no cotidiano das pessoas com deficiência, diz Marco Antônio de Queiroz no prefácio do livro Audiodescrição - Transformando Imagens em Palavras lançado em 2010 e que tem como organizadores Lívia Motta e Paulo Romeu.

A audiodescrição é um serviço assistivo sustentado na Lei10.098/2000 que fica conhecida como Lei da Acessibilidade e, quatro anos depois regulamentada pelo Decreto Federal 5296/2004 e no Decreto Legislativo 186/2008. Observa-se que em ambos os documentos não é mencionado ainda o 
termo audiodescrição. A Lei 10.098/2000 não fala diretamente do recurso da audiodescrição e, o Decreto 5296/2004 fala de descrição em voz das imagens na TV, restringindo-se também o recurso apenas à televisão.

A audiodescrição foi utilizada em público pela primeira vez formalizada em 2003 no Festival Temático Assim Vivemos: Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. Em 2005 é lançado o primeiro filme audiodescrito em DVD Irmãos de Fé, seguido de Ensaio sobre a Cegueira em 
2008. Também em 2008 na TV, a primeira propaganda acessível para pessoas com deficiência promovida pela marca Natura. Outras iniciativas foram lançadas e, no teatro a a primeiro espetáculo teatral contar com o recurso a peça Andaime exibida em São Paulo em 2007. A obrigatoriedade 
no Brasil, fica apenas na TV aberta após alterações na competência quando a Anatel fica com a responsabilidade da TV por assinatura.

Enquanto a legislação britânica estipulou a implantação da audiodescrição em leis da radiodifusão , com destaque ao Broadcasting Act de 1996 que dispõe sobre a televisão digital, a legislação 
brasileira nasceu sendo abrangente para a acessibilidade focou nos meios de comunicação de massa para daí, então, regulamentar a implantação da audiodescrição na televisão.

Muitos profissionais já produziam audiodescrição e, através de reuniões no Minicom que ensaiou alguns avanços na implantação do recurso mas, a Abert argumentou e sua ausência é justificada pelo elevado custo de produção e ainda pela falta de mão de obra especializada em quantidade 
suficiente para atender a demanda do setor do mercado nacional, em razão do grande investimento o que não parece uma justificativa razoável para impedir um direito fundamental da pessoa com deficiência , pois desde a Constituição de 1988 já se reconhece....como direito humano. Os direitos 
humanos se configuram como conteúdo normativo de uma ética universalmente válida e, nesse entendimento a dignidade humana é a base fundamental. Alguns órgãos governamentais, entre eles o próprio Ministério das Comunicações, demonstram não compreender o alcance desta tecnologia e do que ela significa em termos dos direitos humanos revelados pela Convenção da ONU o que resulta em uma luta árdua e perseverante em busca de fazer valer os direitos já mencionados acima.

Assim a Saga continua, uma minuta foi escrita para regulamentação do artigo 53 do decreto 5296, que mais tarde transformou-se na Portaria 310 do Ministério das Comunicações, consulta publica, audiência, mediações entre as partes, reuniões para articulação e a política pública ajustando ao que hoje temos de avanço. Muito ainda temos por fazer, a saga continua e precisamos fortalecer estudos para viabilizar a obrigatoriedade da audiodescrição em todos os espaços necessários.

Para isso, o fortalecimento e legitimidade da ONCB se faz necessário como forma de  representatividade perante todos os órgãos e ter força para fazer valer sua luta e seus anseios. Mais pesquisas acadêmicas, divulgação do recurso, consulta públicas e outras instâncias devem ser 
intensificadas no sentido de seja definitivamente implantada essa ciência benéfica a tantas pessoas.
Fonte: Blog da Audiodescrição



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Magistrado cego relata dificuldades com o PJe ao presidente interino do STF
 
Nova versão do PJe contará com funcionalidades para pessoas com deficiência - Notícias
  
A presente coluna De Olho na Lei traz duas notícias referentes à acessibilidade no processo judicial eletrônico (DJE), instituído pela Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
 
Confiram!
 
Lançado em 2011 como forma de facilitar e agilizar o acesso à Justiça, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) tem se mostrado um problema para as pessoas com deficiência, em especial os deficientes visuais. Ao invés de auxiliá-los a acessar a Justiça, usuários informam que a mudança trouxe novas dificuldades.

O tema foi tratado em audiência realizada hoje entre o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, e o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região, único desembargador do Brasil deficiente visual. Em pauta estava a implementação de mudanças no PJe a fim melhorar sua acessibilidade.

“O PJe apresenta problemas, mas no que diz respeito às pessoas com deficiência ele é absolutamente hostil�h, afirma o desembargador. Segundo ele, as pessoas com deficiência visual ou mesmo física ou auditiva utilizam-se de programas de computador que possibilitam sua atuação. No caso dos cegos, há programas de voz que falam o que está na tela, e com isso eles podem trabalhar normalmente. O problema é que o sistema do processo eletrônico �gtrava�h se o usuário estiver utilizando algum programa de assistência para pessoas com deficiência.

“Em um primeiro momento, quando se anunciou a generalização do PJe, houve grande expectativa. Mas a frustração foi terrível�h, afirma. Segundo o desembargador, há 1.800 advogados com deficiência visual inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que não poderão trabalhar caso o Pje seja o único meio de acesso à Justiça.

Soluções
O desembargador preside comissão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), que tem por finalidade fazer o PJe acessível. Por esse meio, foi desenvolvido um sistema que viabiliza o acesso às pessoas com deficiência visual. �gO sistema está em fase experimental, mas é muito promissor, por isso procurei o ministro Lewandowski, a fim de marcar uma nova audiência para tratar do assunto oficialmente�h, afirma.

O desembargador observa que a Recomendação 27 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2009, estabelece que os tribunais devem trabalhar priorizando os interesses das pessoas com deficiência para tornar o Judiciário acessível. Para ele, não se trata, no caso da acessibilidade do PJe, de um problema normativo, mas de colocar em prática a determinação do próprio CNJ.

Convenção de Nova York
A comissão brasileira que participou da elaboração da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006, contou com a participação do próprio desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Ele também trabalhou no Congresso Nacional pela ratificação do tratado, que foi o primeiro tratado internacional a ser ratificado no Brasil com status constitucional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
De acordo com Marques da Fonseca, essa convenção diz, em seu artigo 13, que o Poder Judiciário deve ser totalmente acessível ao deficiente, e estabelece, em seu artigo 2º, que é discriminatória também a recusa de adaptação. �gOnde ocorre recusa de adaptação ocorre discriminação. É preciso que o CNJ atente para isso e dê cumprimento à Recomendação 27, para que se adapte e não crie um cenário de discriminação contra jurisdicionados e profissionais do direito�h, afirma.

História
Marques da Fonseca é o primeiro juiz cego do Brasil e o segundo no mundo. Estudou na faculdade de direito da Universidade de São Paulo (USP), onde também fez mestrado, e tem doutorado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em 1991, tomou posse como procurador do trabalho, aprovado em concurso público em sexto lugar. Foi empossado no TRT da 9ª Região em 2009, onde entrou pelo quinto constitucional.

Petições impressas
Em janeiro, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu liminar no Mandado de Segurança (MS) 32751, a fim de garantir à advogada cega Deborah Maria Prates Barbosa, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Rio de Janeiro (OAB-RJ), a possibilidade de apresentar petições, em papel, até que os sites do Poder Judiciário tornem-se completamente acessíveis em relação ao Processo Judicial Eletrônico (PJe). A advogada impetrou o MS em seu próprio favor, a fim de restaurar seu direito de exercer a advocacia com liberdade e independência.
 
 
Acessado em: 7 de agosto de 2014; disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272354http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272354 .
 
 
A nova versão do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT), que deve entrar em operação nos próximos meses, dará início à adequação do sistema aos padrões internacionais de acessibilidade (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG). O foco inicial foi dado à interface externa, usada por advogados e servidores do Judiciário. Com as mudanças, deficientes visuais poderão peticionar, cadastrar advogados e acompanhar movimentações de processos, entre outras funcionalidades.

A novidade foi um dos principais pontos discutidos na última reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade do Pje-JT, realizada no dia 5/8 no Tribunal Superior do Trabalho. "Desenvolvemos novas funcionalidades para garantir o efetivo ingresso dos deficientes ao processo eletrônico, afirma a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, coordenadora nacional do PJe-JT. "O foco foi o acesso pelo teclado. Essas modificações estão em fase de homologação e estarão prontas junto com a próxima versão".

De acordo com dados levantados pela coordenação, quase dois mil advogados e centenas de servidores públicos com deficiência se beneficiarão com as mudanças. "Outras funcionalidades devem ser desenvolvidas para as próximas versões. Estamos avançando aos poucos, sempre buscando o aprimoramento do sistema para garantir maior acessibilidade", completou a coordenadora.

Todo o trabalho de mudança no código de programação foi desenvolvido por Rafael Pereira de Carvalho, servidor do Tribunal Superior do Trabalho (TST) com deficiência visual. "Eu me sinto realizado. Sempre tive vontade de fazer parte desse trabalho e poder ajudar outros deficientes como eu a utilizar o PJe", afirma o desenvolvedor da solução que amplia a acessibilidade do sistema. "Ainda sinto falta de algumas funcionalidades, mas o PJe é muito sensível, e estamos fazendo as alterações aos poucos. O objetivo é trazer novidades em todas as próximas versões", completou.

(Paula Andrade/CF)

Esta matéria tem caráter informativo, sem cunho oficial.
Permitida a reprodução mediante citação da fonte.
Secretaria de Comunicação Social
Tribunal Superior do Trabalho
Tel. (61) 3043-4907
secom@tst.jus.br
 
Disponível em: 
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/nova-versao-do-pje-contara-com-funcionalidades-para-pessoas-com-deficiencia?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%25  acessada em: 18 de agosto de 2014.
 
Márcio Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* O Objetivo é Doutrinar
Claudio Haddad

O doutor em economia fez a prova de conhecimentos gerais do Enade e concluiu que as respostas tidas como certas se baseiam em ideologias e opiniões, e não em fatos.
Monica Weinberg

Engenheiro e doutor em economia pela Universidade de Chicago, Cláudio Haddad, 67 anos, sofreu, digamos assim, uma reprovação no campo acadêmico. Ele resolveu fazer, só de curiosidade, a prova de conhecimentos gerais do Enade, o exame do Ministério da Educação para os recém-formados nas universidades. Segundo o gabarito oficial do MEC, ele errou metade das questões. Como  assim? Haddad, que preside o Insper, faculdade que fundou em São Paulo com o nome Ibmec, em 1999, depois de quinze anos como sócio do Banco Garantia, está desatualizado? Nada disso. O defeito é da prova, que não se propõe a medir conhecimento, mas a aferir o grau de alinhamento do candidato com a ideologia em voga em Brasília. Diz Haddad: "É uma prova com viés ideológico, alta dose de subjetividade e um olhar simplista sobre as grandes questões da atualidade".

O que o motivou a fazer uma prova de conhecimentos gerais para recém-formados?
Meus alunos se saíram mal, e quis entender em que tipo de conhecimento eles patinavam. Passei o olho nas questões em uma cópia do teste. Eram enunciados enormes, que me deram a impressão de conter alto grau de subjetividade. Por isso, resolvi fazer a prova duas vezes. Na primeira, respondi tudo da maneira que julguei a mais correta: na segunda vez, assinalei as opções que imaginei serem aquelas que os avaliadores considerariam acertadas por terem um viés mais ideológico. Resultado:
à luz de meus conhecimentos, errei quatro de oito questões de múltipla escolha, ou seja, um fiasco. Já na versão que fiz com o único intuito de dar as respostas que os examinadores queriam, fui muito bem. Acertei sete. Só errei mesmo uma em que, sinceramente, apesar de ter me detido nela inúmeras vezes, até agora não vi lógica.

O senhor está dizendo que a prova foi mal formulada?
Sem dúvida. Não se pode dizer que uma questão de conhecimentos gerais que se fia num viés político e ideológico e abre espaço para interpretações subjetivas seja bem formulada. Uma boa prova deveria se basear em fatos objetivos, e não em crenças individuais.

Dê um exemplo de como o viés ideológico aparece no Enade.
Uma das questões que mais me espantaram pede aos estudantes que reflitam sobre ética e cidadania, marcando as definições que expressem bem os dois conceitos. Uma das alternativas diz que, sem o estabelecimento de regras de conduta, não se constrói uma sociedade democrática e pluralista, terreno sobre o qual a cidadania viceja como valor. Está correto. A outra enfatiza que o princípio da dignidade humana é o avesso do preconceito. Também está certo. A zona de sombra paira sobre a terceira proposição, a que o MEC considera correta: "Toda pessoa tem direito ao respeito de seus semelhantes, a uma vida digna, a oportunidades de realizar seus projetos, mesmo que esteja cumprindo pena de privação de liberdade, por ter cometido delito criminal, com trâmite transitado e julgado". Isso é apenas uma divagação opinativa do formulador da prova sobre como seriam as condições ideais de vida de um preso. Existem maneiras bem mais objetivas e lógicas de testar o conhecimento do candidato sobre ética e cidadania.

E por que o senhor discorda da afirmativa?
Como alguém que cometeu um crime e está preso pode ter garantido o seu direito de realizar “projetos" como os demais cidadãos? É, antes de tudo, um absurdo lógico.
Vejo aí uma condescendência típica de certas organizações de direitos humanos, que brigam indiscriminadamente por tudo o que é benefício para o preso: visita íntima, saída à vontade da cadeia. Isso, aliás, está bem em voga no Brasil. Faz parte do caldo ideológico incapaz de ver uma questão tão complexa sob todos os prismas.

O desprezo pela lógica é o pior defeito das questões do Enade?
A imposição de uma maneira de pensar é igualmente danosa. Uma das perguntas faz uma longa digressão sobre os jovens de hoje, que preferem ficar fechados em seu quarto mexendo no computador e jogando videogame a passear pela praça. O texto prega que a imersão no mundo eletrônico desvia a atenção das crianças dos impactos dos danos ambientais. A prova pede que o candidato escolha o título mais adequado para o texto que acabou de ler. Minha opção foi: "Preferências atuais de lazer de jovens e crianças: preocupação dos ambientalistas". Errei. Para os avaliadores o título correto é: "Engajamento de crianças e jovens na preservação do legado natural: 
uma necessidade imediata". Esse não é o título mais adequado para o texto, aliás de péssima qualidade. O que se tem no conjunto de texto e resposta é uma combinação de subjetividade total com  pregação ambientalista. A questão não tenta medir o conhecimento do candidato, mas saber quanto ele está enquadrado na maneira de pensar oficial.

Qual é a origem dessas distorções?
Para mim, está claro que o Enade deixa à mostra o modo torto de ver o mundo da maioria de nossos educadores. Eles são mergulhados nessa ideologia antiempresa, antilucro, antimercado já nas faculdades de pedagogia. Depois tratam de plantar essa visão na cabeça dos estudantes.

Essa é uma característica exclusiva da educação brasileira?
Não. Há um movimento atualmente na França destinado a revisar o ensino de economia, que com o tempo foi se tornando distorcidamente anticapitalista. Está sendo difícil na França restaurar o equilíbrio. No Brasil a situação é pior. Aqui o discurso ideológico se mistura com a falta de conhecimento. O resultado é desastroso. É o  triunfo de uma concepção de mundo simplista e equivocada. Gostaria de saber quantos desses pregadores leram Marx e Adam Smith no original. Sim, porque tem muito professor por aí que se baseia em textos curtos e apostilados para ensinar. A prova do MEC é um espelho dessa simplificação. O conhecimento verdadeiro consiste em entender realidades complexas, e não em contorná-las com resumos empobrecedores e enviesados.

Qual a consequência imediata disso?
A radicalização. O discurso ambientalista é um exemplo. Tornou-se uma sucessão de bandeiras e pregações alarmantes com evidente desprezo pela lógica e pela objetividade.
A intervenção humana no meio ambiente é ensinada apenas como uma ''agressão". Muitas vezes faltam inteligência e informação na utilização racional dos recursos materiais, mas isso não significa que é impossível agir sobre a natureza sem provocar tragédias ambientais. As crianças também aprendem na escola a repudiar a Revolução Industrial inglesa, lembrada apenas pelas condições de trabalho miseráveis. Mas a miséria já estava lá bem antes e foi justamente com a Revolução Industrial que, pela primeira vez na história da humanidade, a riqueza aumentou exponencialmente para todas as classes. As economias cresceram, a renda per capita se multiplicou e os governos puderam arrecadar mais e implantar programas sociais. Mas a ideologia em voga demoniza a Revolução Industrial. Isso não é educação de qualidade.

O Enade sofre dessa miopia em relação aos processos econômicos?
Sim. Em alto grau. Uma questão sobre a crise financeira mundial de 2008 é a prova disso. O texto da pergunta diz que a desregulação dos mercados americanos e europeus levou à formação de uma bolha de empréstimos especulativos e imobiliários que, ao estourar, desencadeou a crise mundial. Falso ou verdadeiro? Para o MEC, é verdadeiro; para mim, falso. Para o MEC, o certo é pôr toda a culpa no sistema. Ponto. Com essa ênfase ideológica, perdem-se dimensões importantes para entender as razões da crise. A frouxa política monetária do Fed, o banco central americano, teve muito a ver com a crise. Como teve seu papel o incentivo do governo americano à concessão de crédito imobiliário mesmo para quem, claramente, não poderia pagar. Essas ações de Washington foram decisivas para que o mercado de casa própria inflasse em bases irrealistas. Mas a lente ideológica manda apontar a desregulamentação dos mercados como a causa da crise financeira. Isso não é produção de conhecimento, mas simplesmente a divulgação de uma visão equivocada.

Por que as universidades brasileiras ainda são tão pouco inovadoras mesmo se comparadas às de outros países emergentes?
Entre as instituições públicas de elite, dois fatores pesam contra a corrida pela produtividade: elas têm verbas garantidas e o grosso do dinheiro é distribuído sem considerar o relevo da produção científica de cada uma. O princípio do igualitarismo pode até soar bacana, mas contém em seu DNA uma armadilha perversa. Para que todos progridam no mesmo ritmo, o avanço de uns é refreado em função do passo mais lento de outros. Cadê a meritocracia? Nos Estados Unidos, as melhores universidades recebem mais recursos do que as de menor desempenho — e isso não é por acaso. É mérito.

Na última década, o governo federal incentivou a abertura de universidades com o intuito de fomentar certas regiões carentes de ensino de qualidade. Isso ajuda?
É clara essa preocupação em espalhar universidades por todo o território brasileiro, sob o discurso do desenvolvimento regional, mas, para mim, isso significa desperdiçar dinheiro baixando o nível de todos. Sim, porque o dinheiro é finito e a pulverização dele impede os melhores de chegar a um patamar ainda mais alto.

Alguma coisa melhora no ensino superior brasileiro?
Temos centros de excelência já conectados com o mundo lá fora. Poderíamos ter muito mais competição, porém. O economista Edward Glaeser faz uma colocação muito interessante em um de seus livros quando diz que as universidades americanas não resvalaram para o corporativismo justamente porque tinham de competir umas com as outras. No Brasil, nunca ouvi falar de uma turma de cientistas de um determinado centro de pesquisas preocupada em correr para superar o trabalho de outro grupo. Também não vejo ninguém consternado com o fato de que sua instituição não está entre as melhores do mundo nos rankings. A preocupação em gerar recursos adicionais, então, é algo mais raro ainda.

De quem é a culpa?
Vejo claros problemas de gestão e governança nas universidades públicas. Meu pai foi sub-reitor da UFRJ e não se conformava com o aluguel baixíssimo que a universidade recebia do Canecão. Ele achava que tinha de vender a casa de shows, que assim entraria mais dinheiro no caixa. Mas as resistências internas a qualquer iniciativa que mexa na velha maneira de fazer as coisas são tão grandes que não se faz nada. A UFRJ tem instalações no Rio de Janeiro inteiro. Por que não vender uma parte, concentrar tudo numa mesma área e otimizar recursos? Aí entra uma série de interesses específicos. Tem até o grupo que diz: "Mas está bom assim; a universidade 
é
do lado da minha casa".

O forte elo entre universidades e empresas ajuda a explicar o alto poder inovador de muitos países. Como o Brasil está nessa área?
O Brasil vem melhorando, mas precisa romper de vez com uma ideologia antiga segundo a qual a parceria com o mercado é vista como ameaça à autonomia universitária.
Bobagem. Todas as grandes instituições de ensino superior americanas recebem dinheiro de empresas e não se privam com isso de sua liberdade criativa. Ao contrário:
são as maiores fornecedoras de prêmios Nobel do planeta. Se o pesquisador ficar isolado em sua torre de marfim, dificilmente produzirá conhecimento relevante. Mas percebo, inclusive pelas conversas dos alunos em minha escola, que surge no Brasil uma geração de mente mais aberta e empreendedora. Ela é essencial para a criação de um ecossistema favorável à inovação e à produção de riqueza.

Quais as características desse ecossistema?
Empreendedores, inovadores, academia, empresas e financiadores trabalhando juntos. São Paulo reúne condições para a criação disso, que se vê em ebulição em lugares como Boston e Tel-Aviv. Estamos falando de criar no Brasil uma cultura que tenha na produção de conhecimento seu maior valor.

(Revista "Veja" - 07/05/2014)



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

Responsabilidade: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA (tecnologia@exaluibc.org.br)

ESCOLA VIRTUAL JOSÉ ÁLVARES DE AZEVEDO --

. A informação ao alcance de todos.

.  Palestras, depoimentos, entrevistas, debates, cursos, etc sobre temas relevantes para  nosso segmento, ministrados através de um conjunto de salas virtuais, acessadas via Teamtalk(aplicativo de tele conferencia).

. Faça parte da Escola Virtual José Álvares de Azevedo, solicitando sua inscrição, no e-mail: escola@exaluibc.org.br. Você passará a receber os anúncios dos eventos a serem  promovidos.

// Diretoria:

* Diretora  de Projetos: Suilan Lyra
* Diretor Operacional: Aguinaldo Pestana
* Diretora de Comunicação:Jaquelina Rolin
* Supervisão: Marilza Mattos
* Direção geral: Valdenito de Souza

// Canais de Acesso:

- site:  www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm
- E-mail: escola@exaluibc.org.br
- Skype: exaluibc
- Twitter: @escola_exaluibc

* Escola Virtual José Álvares de Azevedo: "A cultura,  a informação,  o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania!".



#9 EURECA

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

* Surfando no Escuro

Nota do colunista : 
muito importante para a pessoa com deficiência, qualquer deficiência, quando ele se identifica com um esporte, o qual  possa praticar. Preenche seu tempo, mexe com sua auto-estima, o motiva para a vida.
Qualquer pessoa com deficiência, como os ditos normais, jamais pode abrir mão da prática esportiva.
Fim da nota.

Deficiente visual, o brasileiro Derek Rabelo vira ídolo do surfe internacional e é tema de dois documentários

CORAGEM - Derek surfou sozinho ondas no Havaí e na Califórnia

O jovem Derek Rabelo, 20 anos, é autor de uma façanha capaz de causar inveja tanto em surfistas amadores quanto em profissionais. Em março deste ano, ele surfou a Pipeline, no Havaí, uma das maiores e mais perigosas ondas do mundo. O feito, que já seria considerado motivo de orgulho para os surfistas convencionais, teve um gosto especial para Derek. Totalmente cego, ele encarou ondas de até 20 metros. Sua incrível história de superação conquistou o mundo do surfe e o alçou à fama.
Depois de conhecer, em julho, o ídolo Kelly Slater - americano 11 vezes campeão do mundo, o brasileiro agora será protagonista de dois documentários: o filme "Além da Visão", dirigido pelos brasileiros Bruno Lemos e Luiz Werneck, e "Beyond Sight", assinado pelo americano Bryan Jennings.

A ligação de Derek com o surfe começou no berço. Seus pais, fãs do esporte, batizaram o menino em homenagem ao havaiano Derek Ho, um dos melhores surfistas do mundo na temporada de 1992. Com uma semana de vida, no entanto, descobriram que ele nascera com um glaucoma congênito. A visão do garoto foi diminuindo até ele perder completamente a visão, por volta dos 8 anos. "Foi um baque", diz Ernesto Carlos Rabelo Souza, pai de Derek. "Mas sempre acreditei que meu filho seria capaz de fazer tudo o que quisesse, tanto que, com 2 anos de idade, dei uma prancha de bodyboard para ele." O interesse pelo esporte praticado pelo pai e pelos tios paternos se tornou realidade há três anos, quando Derek decidiu aprender a surfar. "Quando ele me procurou, pensei: 'Como vou ensinar um cego a surfar?' Não foi fácil, mas ele evoluiu muito rápido", diz Fábio Alexandre Rodrigues, o "Maru", professor do jovem até hoje. "Ele é um menino que não tem medo de aprender, nem de onda grande."

A chance de surfar a Pipeline surgiu com o amigo e também surfista Magno Oliveira, que convidou Derek a ir para o Havaí. A família do jovem, porém, não tinha condições financeiras de bancar a viagem. "Ele tirou o passaporte e o visto para os Estados Unidos com um dinheirinho que havia juntado vendendo pranchas", diz Souza. Já o montante necessário para a passagem, hospedagem e alimentação foi conseguido com a ajuda de amigos e familiares. "Todo mundo se uniu para que ele não perdesse essa oportunidade." No Havaí, o jovem brasileiro foi bem recebido pelos surfistas locais e, após conquistar as bravas ondas, ganhou status de herói. "Surfar lá foi difícil, mas eu não tive medo. Minha fé é maior do que o meu medo", afirma Derek, que consegue se guiar no mar ouvindo e sentindo o movimento das ondas - e às vezes conta com indicações de surfistas amigos, posicionados perto dele.

"Quando vi esse menino surfando, não acreditei", diz Bruno Lemos, surfista e cinegrafista brasileiro que conheceu Derek no Havaí. "O que ele faz é incrível. Surfar já é difícil para quem enxerga, imagine para um garoto cego." A espantosa habilidade do garoto sobre as pranchas motivou Lemos a dirigir o documentário "Além da Visão", que contará histórias de pessoas com deficiência visual. O filme agora está buscando patrocínio para a etapa de finalização e deve ser lançado no primeiro
semestre de 2013.

As conquistas de Derek, no entanto, prometem durar muito mais. Em setembro ele fechou um contrato de patrocínio com a marca de beachwear Billabong e passou a integrar o time de surfistas profissionais da empresa. Agora, pretende voltar ao Havaí para surfar na última etapa do circuito mundial Pipe Masters 2012, o maior campeonato de surfe do mundo. Sua maior recompensa, entretanto, ele garante que já recebeu. "Fico feliz por ser reconhecido e considerado um exemplo para as pessoas com ou sem deficiência."

//Fonte:  Isto É de 10 de outubro de 2012 #



# 10. DV-INFO

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

* Veja quais atualizações de componentes do PC oferecem o melhor custo-benefício
Por: Cleverson Casarin Uliana

Prezados,

Apesar de serem populares hoje os computadores de marca montados de fábrica, o artigo abaixo é relevante, mesmo porque nada nos impede de atualizar componentes de máquinas que anteriormente foram compradas prontas e não montadas. Boa leitura.

***

Veja quais atualizações de componentes do PC oferecem o melhor custo-benefício
Marco Chiappetta, PCWorld EUA

Fazer uma atualização de componentes ou upgrade em um PC é meio como dar um tiro no escuro. Sim, um processador ou GPU mais velozes, mais memória ou uma unidade SSD podem aumentar significativamente o desempenho dum sistema. Mas descobrir qual atualização vai lhe oferecer o maior ganho de desempenho é algo que depende do uso que você faz da máquina e de quais são os “gargalos” na configuração atual.

Se você não joga, uma GPU mais poderosa não vai fazer tanta diferença. E se você passa a maior parte do tempo usando o Word, mudar de um processador dual-core para um monstro com seis núcleos pode não resultar em ganho perceptível. O mesmo se aplica a quase qualquer outro upgrade possível.

Felizmente, se você precisa de mais potência e tem alguns reais sobrando no bolso, podemos ajudá-lo a determinar quais upgrades vão lhe oferecer o melhor benefício. Para isso pegamos um PC comum e fizemos a atualização de seus componentes, um a um. Depois de cada atualização, testamos o desempenho e retornamos a máquina à configuração original antes de testar o componente seguinte. Nosso objetivo era ilustrar claramente os benefícios individuais da troca de um processador, GPU, memória e armazenamento. Os resultados estão abaixo.

A configuração original:
Começamos o projeto com uma máquina baseada num processador Core i3-4330 (da família Haswell) com 8 GB de RAM e um HD de 640 GB e 7200 RPM da Western Digital. Vídeo estava a cargo da GPU Intel HD 6400, e o sistema estava rodando o Windows 7 Ultimate em sua versão de 64 Bits. Não é um PC ruim, nem mesmo antigo, mas a CPU e a GPU não são especialmente poderosas, os 8 GB de memória estavam em um único pente (o que limita o desempenho) e o HD já estava bem velhinho.

A maioria dos programas de teste de desempenho que usamos, como o Cinebench R15, o SiSoft SANDRA 2014 e o CrystalDiskMark, isola o desempenho dos componentes individuais, mas também adicionamos à bateria de testes o PCMark 7, para ver também o desempenho do sistema como um todo.

Trocando o processador:
O Core i3-4330 tem todas as características dum processador “de massa”: dois núcleos, pouco calor e baixo custo (US$ 140 nos EUA). É exatamente o tipo de processador que você encontra numa máquina de baixo custo nos grandes varejistas ou montada por pequenos integradores.

O novo processador que escolhemos é o atual topo de linha da família Haswell, o Core i7-4770K (US$ 339 nos EUA). Ele tem a mesma GPU Intel HD 4600 de nosso Core i3, mas quatro núcleos (com suporte a HyperThreading), mais cache e um clock mais alto. Trocando em miúdos, se sua máquina tem uma placa-mãe com um soquete LGA1150, o Core i7-4770K é o processador mais rápido que você pode colocar nele.

Em nossos testes, a atualização do processador resultou em imensos ganhos no teste de CPU do Cinebench e um salto de mais de 17% no desempenho geral do sistema. A troca do processador também aumentou a taxa de transferência de dados do HD, muito provavelmente porque o disco contém o sistema operacional, e o impacto de tarefas em segundo plano que interromperiam o benchmark de disco foi minimizado com o processador mais rápido.

Mais memória, Capitão!
A memória do sistema era DDR3-1600, a freqüência máxima oficialmente suportada para processadores Haswell para desktops. Mas com apenas um pente instalado, o sistema estava rodando em uma configuração Single-Channel, o que limita a largura de banda disponível.

Nós atualizamos o sistema com um segundo DIMM de 8 GB (que nos EUA custa cerca de US$ 80), o que resulta em uma configuração de memória Dual-Channel com o dobro da largura de banda. A largura de banda extra ajuda a manter o processador e a GPU integrada “bem servidos” com dados, o que aumenta o desempenho do sistema em várias situações.

Este upgrade resultou em um ganho de mais de 17% no PCMark 7, e o desempenho gráfico, medido no teste OpenGL do Cinebench, também aumentou significativamente. O SiSoft SANDA mostrou que com o segundo pente de memória instalado a largura de banda praticamente dobrou, o que ajuda bastante o desempenho gráfico.

Instalando uma GPU dedicada:
A maioria dos sistemas de gráficos integrados, incluindo o Intel HD 4600 em nossa configuração base, usa a memória do sistema para operações gráficas. Isso significa que a GPU integrada não só está consumindo uma porção da memória do sistema, mas também está competindo por largura de banda e recursos no controlador de memória do sistema. Instalar uma placa de vídeo dedicada, com seu próprio sistema de memória integrado, libera a memória do sistema para uso por outros aplicativos e pelo sistema operacional.

É aqui que entra a GeForce GTX 750 Ti. Ela não só é uma GPU com um preço relativamente acessível (US$ 149 nos EUA) como é silenciosa, consome apenas 60 Watts e não exige que a fonte tenha conectores extras para alimentá-la. Se sua máquina tem um slot PCI Express X16, a GTX 750 Ti vai funcionar nela. Algumas outras GPUs dedicadas exigem mais energia e para isso precisam de um ou dois conectores de força adicionais e, talvez, a troca da fonte de alimentação do PC por uma que consiga lidar com a carga.

Colocar a GTX 750 Ti em nosso sistema resultou em um ganho de desempenho geral de apenas 7%, segundo o PCMark 7, mas o desempenho gráfico no teste de OpenGL do Cinebench foi para as alturas. Uma GPU mais sofisticada traria resultados ainda melhores. E a largura de banda da memória do sistema também aumentou em mais de 3%.

Um disco ligeirinho:
Discos rígidos têm sido uma das fundações dos PCs desktop e notebooks há séculos. São confiáveis e disponíveis em capacidades imensas. Mas mesmo os discos rígidos com pratos capazes de rodar a mais de 10.000 RPM tem dificuldade em atingir taxas de transferência de mais de 230 MB/s e tempos de acesso na casa dos dois dígitos são comuns.

Já a maioria das boas unidades de estado sólido atuais não tem problemas em saturar uma interface SATA e oferecer taxas de transferência de mais de 520 MB/s, com tempos de acesso de menos de 1 ms. Em outras palavras, os SSDs podem acessar e mover dados mais rapidamente que qualquer outro disco rígido. As unidades de estado sólido também tem o benefício de não ter partes móveis, portanto são mais resistentes a vibrações e choques.

Fizemos o upgrade de nosso sistema com um SSD Corsair Force GT de 240 GB (US$ 190 nos EUA). Ele usa um controlador SandForce e tem velocidade de leitura seqüencial de até 555 MB/s e de escrita seqüencial de até 525 MB/s. É um modelo um tantinho antigo, mas ainda assim rápido o bastante.

Assim como a GTX 750 Ti, o SSD aumentou o desempenho geral do sistema em pouco mais de 7%, segundo o PCMark 7, mas as velocidades de transferência no CrystalMark cresceram exponencialmente, especialmente no acesso aleatório.

Mas o que os testes não mostram é o quão mais “esperta” a máquina fica com um SSD. É a atualização que traz o ganho mais perceptível na maior variedade de tarefas. Tudo, do tempo de boot à navegação na web, fica melhor com um SSD.

Juntando tudo:
Para terminar, nós remontamos nossa máquina de testes, mas com todos os upgrades instalados de uma só vez. E como é de se esperar, vimos ganhos maciços em todos os aspectos.

No geral, nossos resultados refletem nossa opinião inicial: o “melhor” upgrade depende de como você usa o sistema. Os jogadores aficionados provavelmente vão se beneficiar mais dum upgrade de GPU, enquanto um SSD seria a melhor escolha para o usuário geral. Se você abusa da multitarefa (fazendo várias coisas ao mesmo tempo) ou usa aplicativos que fazem uso de mais que um núcleo para processamento, terá ganhos melhores com uma CPU mais poderosa ou mais memória.

Seja qual for o caso, esperamos que nossos dados lancem luz sobre quais ganhos de desempenho podem ser esperados das atualizações de componentes mais comuns e que isso lhe ajude a tomar uma decisão na hora da compra.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Dia Mundial do Consumidor - Conscientização Já!!! 
 
Enquanto "ACESSIBILISTA" afirmo ser a acessibilidade ATITUDINAL a única chave do sucesso para termos um planeta sustentável. Inexiste sustentabilidade sem ACESSIBILIDADE.
 
O que essa colocação tem a ver com o Dia Internacional do Consumidor? Ora, tudo mesmo! Cumpre aos governantes exibirem, com regularidade, campanhas pelas mídias em geral, a fim de reeducar a população de como deve gerir os seus recursos. Alertar sobre endividamento, juros escorchantes e exorbitantes, como gerir os recursos pessoais e familiares são essenciais para a saúde financeira do Brasil.
 
Obviamente, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, já avançamos bastante. Todavia, as pesquisas mostram o quanto os brasileiros estão endividados, sem saída para regularizar suas finanças. Na vida hodierna, onde o consumo é incentivado ao extremo a moda é a ostentação. Empresários e governantes difundem a cultura do ter sobre o SER; nos impõe a educação da obsolescência/superficialidade, sob a maquiagem verde da sustentabilidade.
 
Registro a certeza de que é uma balela falar em sustentabilidade sem ACESSIBILIDADE. Afirmo, sem medo de errar, que das modalidades de acessibilidade é a ATITUDINAL a principal, já que trata das mudanças dos maus hábitos arraigados nos cérebros humanos desde o início da civilização.
 
Mudar uma cultura é processo lento, pelo que estamos atrasados na partida. Uma cidade acessível, em todos os sentidos, é para todos e não apenas para as pessoas com deficiência como, erradamente, pensa a maioria do corpo social.
 
É dever constitucional do Estado a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, de modo a propiciar aos concidadãos maior bem-estar e felicidade.

No dia Internacional do Consumidor é que deixo aos amigos leitores uma reflexão: A QUEM INTERESSA EDUCAR O POVO?
 
Carinhosamente.
 
DEBORAH PRATES
 
OBS*** a expressão acessibilista inexiste nos dicionários de língua portuguesa. Todavia, é a única que expressa exatamente o que faço. Como é a língua viva/dinâmica e considerando que sou DIFERENTE, foi que a criei/inventei.



# 12.PERSONA

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

* Entrevistado Humberto Píres

Tecladista, sanfoneiro, Arranjador, violeiro, produtor, e militante pelas causas da pessoa com deficiência

1. Onde nasceu e onde reside atualmente?
Nasci numa cidade do interior da Bahia, chamada Rui Barbosa.
Moro em Salvador, capital do Estado, há trinta e cinco anos.

2. Onde realizou seus estudos e quais as dificuldades encontradas para estudar?
Comecei meus estudos no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro; contudo, concluí em Salvador, na escola regular, morando no instituto de cegos da Bahia.
As dificuldades de 35 anos atrás, infelizmente, continuam hoje, são exatamente as mesmas, e tudo isso diante do manto super tecnológico que dispomos agora.
O livro didático em Braille, tal qual há trinta e cinco anos atrás, só chega para nossas crianças cegas hoje em dia completamente "apostilado" e com seis meses de atraso em média.
A leitura acessível em Braille ou em livro digital é mesmo uma grande piada nesse país.

3. Como aconteceu sua iniciação na música, estudou ou aprendeu a tocar os instrumentos sozinho?
Fiz iniciação musical no Benjamin, um ano de piano, com a profa. Riveca... aliás, devo aqui mandar um grande e carinhoso beijo para ela.
Mas minha profissionalização foi, mesmo, como autodidata.
Trabalhei, durante muitos anos, em estúdios de gravação; montei o meu próprio estúdio e, hoje, trabalho nele.

4. Nos fale um pouco sobre os movimentos em prol da pessoa com deficiência que você já participou?
Sempre ajudei algumas pessoas com deficiência de forma anônima, voluntária, e sem alarde; contudo, percebi que isso não era suficiente, tamanha é a omissão dos poderes públicos em relação à pessoa cega em nosso país.
Outrossim, nossas associações, salvo algumas raras exceções, estão completamente paralisadas pela "politicagem hedionda e verticalidade estúpida", e pela "mendicância institucionalizada"... trocamos a esmola nas ruas pela esmola dentro do poder, e o absurdo resultado negativo aí
está.
O exemplo mais gritante, é o livro didático em Braille, que chega para nossas crianças cegas com até seis meses de atraso em média e completamente "apostilado/fragmentado".
Sem contar que, com essa falta de atenção por parte dos poderes públicos, nossas crianças cegas estão sendo jogadas nas APAES, como se deficientes intelectuais fossem. Criminosamente jogadas em instituições para pessoas com problemas intelectuais, e dando lucros para meia dúzia de facínoras que somente pensam em gordas verbas.
Por isso, resolvi, em 2011, entrar para valer na luta pela visibilidade das pessoas cegas.

5. Gostaríamos que nos relatasse como será o ato que está sendo organizado para o dia 16 de setembro. Quais serão as reivindicações e como as pessoas poderão participar?
Como aconteceu no ano passado, contratamos uma carreta (O maior formato de trio Elétrico do mundo!) para abrilhantar nossa festa e dar peso aos nossos clamores, no próximo dia 16 de setembro, a partir das 14h, na praça dos 3 poderes, em Brasília! partiremos do museu da República, em direção ao Congresso Nacional.
Teremos nossos artistas, nossos intelectuais, nossos líderes e toda a nossa gente, pessoas com deficiência, estará lá. A banda Refrão De Mármore já está com presença confirmada e nosso querido Artista Marcinho dos Teclados, também estará lá.
Por sugestão de algumas pessoas, e para fazer que todos possam participar, dar sua contribuição e se sentirem, mesmo de longe, junto a todos nós que lá estaremos, resolvi ratear o valor da carreta com alguns sócios, e com a contribuição de vários deles, já arrecadamos e pagamos 50% do contrato do trio elétrico.
Quem desejar também participar, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail: bebetopires@gmail.com
Não existem cotas mínima, ou máxima; cada pessoa doará o que puder ou desejar! existe uma conta poupança onde estou recebendo as doações...
No final da mobilização do dia 16 de setembro, publicarei o balancete com o nome de todos os sócios, quanto doaram e tudo completamente explicadinho para que não haja dúvidas!
Algumas das principais reivindicações do Movimento Visibilidade Cegos Brasil (VCB), em Brasília, no dia 16 de setembro, serão as seguintes:

5.1. Livro didático em Braille:
O livro didático em Braille, que chega com atraso de até seis meses na escola para os alunos
cegos, é um problema imenso... e quando ele chega, está fragmentado em pequenas apostilas. O
livro, para as crianças que enxergam, chega nos primeiros dias de aula e completo; porém, para
a criança cega, chega "apostilado" (Em forma de péssimas apostilas!) com até seis meses de
atraso, em média;

5.2. Acessibilidade em concursos públicos:
Os concursos públicos não são acessíveis (nem nos editais, nem nas provas) e os candidatos com deficiência, por isso, são constantemente prejudicados. As empresas de concursos públicos ganham valores absurdos
do governo, para promoverem tais certames, além dos exorbitantes preços que estas cobram dos concurseiros; contudo, as pessoas com deficiência (sobretudo aquelas com baixa visão e as cegas) são discriminadas e recebem "tratamento criminoso e desumano" ao tentar prestar concursos,
principalmente pela falta de padronização nos critérios de acessibilidade;

5.3. Exame Admissional e Decreto Federal Nº 7133/2010:
Neste aspecto, existem dois problemas complementares:
a) Pessoas com deficiência (com destaque para as cegas e as com baixa visão), mesmo passando em primeiro lugar num concurso público, são obrigadas a prestar um "exame admissional" em que profissionais sem qualquer conhecimento sobre os recursos e capacidade de superação destas
pessoas, batem carimbos de "inaptidão", eliminando muitas delas e causando desmotivação e, em muitos casos, depressão.
Ressalta-se que as pessoas sem deficiência não passam por tamanha humilhação, o que constitui discriminação para com as pessoas com deficiência.
b) Existe um Decreto Federal (Nº 7133/2010) (Sublinhe-se produzido no ano de 2010) que institui metas (individuais, intermediárias e globais) para os servidores públicos federais (incluindo os cegos), sem antes prover, ou prever, a acessibilidade aos servidores com deficiência, os quais devem ter obrigação de cumprir o que qualquer servidor público for obrigado, desde que conte com
acessibilidade, pois ter de produzir resultados sem condições de trabalho é absurdo.
Destaca-se que a vigência do referido decreto se iniciou em 2010, um ano após a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, ratificada no Brasil como emenda constitucional; e nesse dispositivo federal (Dec. Nº 7133/2010), nada consta sobre acessibilidade;

5.4. Tributos e Lucros nas Ajudas Técnicas e Tecnológicas:
Tributos e lucros absurdos são cobrados em ajudas técnicas e tecnológicas às pessoas com  deficiência. Um exemplo, dentre outros, é o fato de que a reglete com preço mais em conta no Brasil, custa R$42,00.
desses R$42,00, 31,93% são tributos. Essa reglete, sem tais tributos, custaria R$28,50.
Nesse tópico, existem 4 aspectos, que ninguém tem colocado na pauta de discussão:
a) Atravessadores tendo lucros abusivos;
b) Falta de Subsídio por parte do Estado para comprarmos tais materiais;
c) O Banco do Brasil cobrando Juros de 0.49 até 0.64 porcento ao mês;
d) Por fim, uma "casadinha escandalosa" onde temos uma "tríplice aliança:
d.1) Atravessadores cobrando preços abusivos e tendo lucros absurdos, como já foi exposto;
d.2) O Banco do Brasil somente financia se tiver a nota fiscal do atravessador supracitado;
d.3) A nota fiscal sai, mas os diversos níveis de governo, Municipal, Estadual e Federal, cobram tributos.
Em resumo: Bancos, atravessadores e governos ganhando e as pessoas com deficiência perdendo;

5.5. Leis sem Capítulos de Punição:
É necessário que o Congresso Nacional crie um capítulo de punição em todas as leis referentes à pessoa com deficiência, com casação para gestores públicos e multas pesadas para gestores privados que negligenciá-las;
Em fim, o Movimento Visibilidade Cegos Brasil tem outras reivindicações, mas estas serão as principais, que constarão no documento que será entregue aos parlamentares em Brasília.

6. Nos fale como está a questão da educação e do trabalho para as pessoas cegas em sua cidade?
Simplesmente não existe. Aliás, isso não é um "perverso padrão em minha cidade"... isso é um padrão nacional em todo o Brasil.
Quando digo que o livro didático em Braille chega com até seis meses de atraso em média, nem preciso explicar mais nada. Para vocês terem uma ideia, preconceito de cor é crime hediondo; contudo, preconceito contra uma pessoa com deficiência não dá qualquer problema para o
preconceituoso. Se eu sou cego e negro, estou amparado pela lei; contudo, se sou cego branco ou moreno, não existe amparo. Dualidade perversa que precisamos mudar. Isso é um "retrato absurdamente horroroso" da nossa total invisibilidade.

7. Quais seus planos futuros, na vida profissional e nas lutas políticas?
Na vida profissional, continuarei trabalhando com a música, para ganhar o pão de cada dia e ajudar a financiar a luta das pessoas com deficiência por visibilidade... fazendo isso, não precisarei usar essa luta para conseguir o que comer, e, com isso, me tornar mais um "chupa-cabra" que retira recursos das pessoas com deficiência para se locupletar.
Quanto aos planos futuros para a luta, meu sonho é colocar um trio elétrico na capital de cada Estado da federação, nas 27 capitais, e mostrar ao povo brasileiro que nós, pessoas com deficiência, somos Seres Humanos com sentimentos, necessidades de vitória, somos lindos, fortes, somos Seres Humanos Incríveis e que podemos colaborar com a sociedade brasileira e que estamos cansados das esmolas e restos que nos são atirados por aqueles que se locupletam usando nossa desgraça como forma de lucros.

8. Deixe uma mensagem para os leitores do contraponto.
Queridas Leitoras e queridos leitores, a visibilidade das pessoas com deficiência, em especial das pessoas cegas, acreditem, é algo que merece nossa atenção, nosso carinho e, principalmente, nossa
participação.
Não basta colaborar com dinheiro para trio elétrico, é necessário fazermos uma corrente nacional para tornarmos a pessoa com deficiência, em especial as pessoas cegas, Seres Humanos visíveis, proativos e respeitados pela sociedade. É difícil, tamanho o abismo que existe entre nós e a sociedade; contudo, é possível e, se cada um der sua cota de colaboração, certamente chegaremos lá.
Precisamos transformar nossa semana nacional (em setembro) e a internacional (em dezembro), duas marcas de luta e de visibilidade...
Chega de salões refrigerados, onde os "aproveitadores" nos trancam em nossas duas semanas de luta, para fazerem discursos vazios e hipócritas.
Muito obrigado por me deixarem entrar um tantinho na vida de vocês através desse texto; muito obrigado pela força que vários de vocês têm dado ao Bebeto Pires e ao Movimento Visibilidade Cegos Brasil, que já conta com mais de uma centena de inscritos em sua lista de discussão e
tem o orgulho de contar com 75 sócios até agora.
Aproveito para deixar os contatos do grupo, para aqueles que quiserem dialogar conosco:

Informações sobre a Lista VCB em: 
http://groups.google.com/group/visibilidade_cegos_brasil
Inscrições em: visibilidade_cegos_brasil+subscribe@googlegroups.com
Site: www.visibilidadecegosbrasil.com.br
Twitter: @visibilidadecb
Rádio: www.radiovcb.net
Vamos vencer, apostem nisso! seremos vencedores!...

Abraços, Humberto Pires.



# 13.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

HOB (Hospital Oftalmológico de Brasília)

* Pesquisa quer curar cegueira com injeção de células-tronco direto no olho

O pesquisador Rodrigo Jorge, do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, mostra imagens da aplicação

Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto estão usando, pela primeira vez na história, células-tronco para tentar recuperar a visão de pacientes com retinose pigmentar, doença degenerativa que provoca a morte das células da retina e causa cegueira.
A técnica consiste em retirar células-tronco da medula óssea do próprio paciente e aplicá-las com uma injeção diretamente na retina, no fundo do olho.
 A expectativa dos pesquisadores é de que as células-tronco impeçam a morte das células doentes e também substituam aquelas que já morreram.
A primeira paciente a receber o implante de células retiradas da própria medula óssea foi a estudante de psicologia Fernanda Fernandes, de 22 anos. Fernanda recebeu a injeção há duas semanas.
Como é preciso pelo menos um mês para avaliar os primeiros resultados, ainda não se sabe se a técnica é efetiva. Mas os pesquisadores estão otimistas.
Segundo o pesquisador Rodrigo Jorge, do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, o experimento pode revolucionar o tratamento da retinose pigmentar, doença que atinge uma em cada 5 mil pessoas.
"É a primeira vez no mundo em que um paciente recebe células-tronco da medula óssea para o tratamento da retinose. Ainda é cedo para afirmar que a pesquisa vai dar certo, mas os experimentos com animais foram positivos e esperamos que o mesmo aconteça nos humanos".
Outros dois pacientes - um de Pirassununga e outro de Ribeirão - também receberam a aplicação com as células-tronco. Mais duas pessoas devem fazer a aplicação até o final deste mês.

Outras doenças
A pesquisa foi autorizada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 
Se comprovados os benefícios, o Conep pode autorizar as pesquisas para outros pacientes e também a aplicação para outros tipos de cegueira.
Por enquanto, a Comissão só autorizou a aplicação em uma clínica em São José do Rio Preto. Mas a coleta e o manejo das células-tronco são feitos em Ribeirão.
"A aplicação é simples, rápida e indolor. As células são colocadas em um injetor especial e aplicadas com anestesia local.
No dia seguinte, o tampão já é retirado e a pessoa volta às atividades normais", afirma o oftalmologista e pesquisador da USP de Ribeirão Rubens Siqueira, dono da clínica em Rio Preto.
"O efeito das células-tronco pode ser demorado. Poderemos ter a resposta em meses ou até mesmo um ano após a aplicação, como já foi constatado em outras especialidades que usaram terapia celular", disse Siqueira.

USP vai conhecer olho biônico
No segundo semestre, pesquisadores do Departamento de Oftalmologia da USP de Ribeirão devem ir até a Universidade Tübingen, na Alemanha, para aprender as técnicas de implante do olho biônico.
Cientistas alemães estão conseguindo recuperar, em parte, a visão de quem sofre de doenças degenerativas da visão com o olho biônico. A invenção contou com a ajuda do oftalmologista André Messias, da USP.
O aparelho é implantado atrás da retina. A luz natural entra no olho e chega até a microscópica placa de neurônios artificiais.
Um microtransformador, atrás da orelha, estabiliza os impulsos elétricos que chegam até o cérebro na forma de imagens.
O olho biônico é a esperança para cerca de 45 milhões de deficientes visuais ao redor do mundo. Cada olho biônico custará o equivalente a R$ 50 mil.

Voluntária espera ver paisagens pela 1ª vez
A universitária Fernanda Fernandes, de 22 anos, mora em Birigui (SP) e foi a primeira voluntária a receber o implante de células-tronco de medula óssea para o tratamento de retinose pigmentar.
A estudante está no quarto ano do curso de psicologia e afirma que, mais do que enxergar o rosto das pessoas, tem vontade de saber como são as paisagens da natureza.
"Não vou deixar de amar uma pessoa ao ver o rosto dela. Mas seria muito bom saber como é a visão de uma cachoeira, em meio às montanhas, por exemplo".
Fernanda foi diagnosticada com a doença aos 5 anos, quando tinha pouco mais de 10% da visão. Hoje ela tem menos de 5% e apresenta apenas percepção de luz.
Ela diz que, antes de se candidatar para o experimento, fez um tratamento em Havana, Cuba, e outro em Belo Horizonte. Não houve melhora significativa.
Fernanda conta que passou pelo procedimento no dia 6 de maio e, uma semana depois, retornou ao médico para a primeira avaliação.
"A aplicação não doeu nada e durou apenas uns 15 minutos. Na outra semana, fiz a avaliação e o médico disse que tive uma resposta positiva na percepção de luz".
Embora os resultados ainda possam demorar um ano para aparecer, Fernanda acredita que vai conseguir alguma evolução em seu quadro.
"Estou muito esperançosa", afirmou.

Fonte: Jornal A Cidade

HOB ( atfdf@uol.com.br)

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



#14. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

Nome: Climério da Silva Rangel Júnior
Formação: 3º grau
Estado civil: Casado
Profissão: Auxiliar de Radiologia
Período em que esteve no I B C.: 1966 à 1975
Breve comentário sobre este período:  Maravilhoso, conheci muita gente, tive grande evolução em minha vida estudantil. Em suma, foi muito bom.

Residência Atual: Rua Oliva Maia, 66, apt. 310 - Madureira
Contatos: (fones e/ou e-mails) 8702-3892 / 2583-9240



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

*  Ele e Nós

Ele, o Professor Arcilio de Moura Estevão. Nós, os alunos:
Antônio da Hora Netto,
Ary Rodrigues da Silva,
Edson dos Santos Neves,
Hermógenes da Silva,
José Estevan de Souza, (o Paraíba)
José Ferreira Santana,
José Wandemberg de Magalhães.

Professor e alunos da 4ª série primária, tínhamos, ou devíamos ter, os objetivos comuns a esta condição: Ele, professor, preparar mais uma turma para cursar no ano seguinte a última série primária. Nós, alunos, subirmos mais um degrau no nosso aprendizado, visando chegar ao curso
ginasial. Entretanto, se nós tínhamos a instabilidade emocional própria da adolescência, nosso professor parecia não ter adquirido a estabilidade que devia ter para nos conduzir. Certo dia, em que eu me atrasara um pouco na chegada à aula, entrei na sala atrás do professor.
Como já estivéssemos muito próximos à porta da sala, não pude passar à sua frente e entramos. Ele se dirigiu à mesa e eu à minha carteira.
Quando o cumprimentei, respondeu-me com uma pergunta ceca: "Porque você está chegando agora"? E, antes que eu respondesse, ordenou: "Retire-se da sala". Tranquilamente, respondi apenas: Professor, Não sou o único atrasado, já que entramos juntos. Sendo assim, ficarei para ter o
prazer de assistir mais uma aula sua. Surpreendentemente, ele retrucou:
"Se quiser ficar, fique; todavia, ignorarei sua presença e não lhe farei qualquer pergunta".

Em outra oportunidade, nosso professor deixou cair um cigarro que acabara de acender. Sem titubear, abaixou-se e começou a procurá-lo, mas .. sem parar de dar aula. Não houve como não rirmos, ouvindo o professor explicar a matéria lá embaixo da mesa.

Ocorrências como estas nos faziam perder aquela visão de respeito que o aluno deve ter do professor, tornando comum fazermos galhofas e brincadeiras indevidas.  Certa vez o José Ferreira, único de nós que enxergava, escondeu a bengala do mestre. Quando ele a procurou e não
encontrou, ficou furioso e mandou que se chamasse um inspetor para encontrar a bengala, bem como o culpado pela brincadeira de mau gosto.
Para entendimento pleno, esclareço que naquele tempo praticamente só se usava aquela bengala inteiriça de madeira.
    Enquanto se providenciava a vinda do inspetor, o Ferreira colocou a bengala no lugar em que o professor a deixava habitualmente, criando uma situação embaraçosa para nosso mestre quando o inspetor chegou.
    No primário da nossa época, a designação das matérias era diferente da de agora, e mesmo da do curso ginasial. Apenas a matemática era chamada assim. O Português era designado como linguagem e a história, a geografia e a ciência, formavam um grupo designado como conhecimentos
gerais.

Certa vez em que íamos ter aula de conhecimentos gerais, aula na qual haveria certamente  perguntas a que devíamos responder, combinamos que todos ficaríamos com o livro aberto na página referente à lição daquele dia para lermos quando fôssemos indagados. Creio que tudo daria
certo, se não fosse esta maldita dificuldade que muitos de nós têm na leitura Braille. Como o Hermógenes começasse a gaguejar enquanto respondia, numa demonstração evidente de que estava lendo, o mestre se dirigiu silenciosamente à carteira do colega, fechou-lhe o livro, voltou para a mesa, e disse irônico: "Responda agora". Em seguida, fez uma pergunta ao Paraíba, já com intenção de repetir o sucesso obtido antes com o Hermógenes. Como o Paraíba (não era bobo) fechou o livro
previamente e o colocou encostado à parede ao lado da carteira. Quando o mestre passou a mão sobre a carteira e não encontrou nada, deu-se por satisfeito ... Mas ... que tristeza! Quando o Professor se virou para voltar ao seu lugar, esbarrou com o pé no livro que caiu, provocando o
riso barulhento da turma. Levando o livro para a mesa, nosso mestre fez ao Paraíba o mesmo (desafio) que fizera ao Hermógenes. A conquista de mais um sucesso, animou nosso (astuto) Arcilio que se dirigiu então a mim ... Mas ... Como eu tinha facilidade para a leitura Braille, comecei a responder sua pergunta disfarçando, quanto podia, o texto da leitura.
Notei quando ele se levantou e veio em minha direção. Sem vacilar, fechei o livro e o coloquei dentro da carteira. O mestre passou a mão sobre a carteira, no meu colo e, com o pé, varreu os cantos da parede nos dois lados da carteira. Nada encontrando, voltou ao seu lugar dizendo que(todos deviam seguir meu exemplo).

Uma característica estranha de muitos professores naqueles tempos, felizmente já distantes, era sentirem-se muito importantes dificultando e reprovando alunos. Lamentavelmente, nosso estimado
Arcilio era um destes mestres. Daquela turma, apenas dois conseguimos passar para a 5ª série: Eu e o Wandemberg. O Wandemberg, incontestavelmente ótimo aluno em matemática, matéria temida por grande número dos alunos de um modo geral, e eu, porque além de impressionar  favoravelmente pela facilidade com que lia o Braille, mostrava alguma facilidade em linguagem. Talvez pelo primeiro motivo, o professor me tomava como uma espécie de secretário o que, talvez, ainda representasse um certo benefício para mim. Ele não fazia prova no final de cada mês,
procedimento adotado pela maioria dos nossos professores. Baseando-se não sei em que critério, O Professor Arcilio dava notas a cada um de nós e, exatamente aí, é que eu o secretariava. No final do mês, um dia que ele cismava, chamava-me à mesa, ordenava que eu pusesse papel na máquina, e ditava as notas de cada um de nós, matéria a matéria. O terrível disto é que sempre as notas eram baixíssimas, com exceção das minhas e das do Wandemberg, mas que também não passavam de 6. Num destes dias, aconteceu mais um episódio curioso de tantos que marcaram a relação entre aquele professor e seus alunos: Ele dava as notas obedecendo a ordem alfabética da turma; logo, as primeiras notas eram do Antônio da Hora, aluno pelo qual ele mostrava franca e gratuita antipatia. Começou por dar a nota de matemática. Pronunciou o nome do aluno, fez um jeito de quem refletia, citou a matéria e, em seguida, "0,5". Antes de escrever a nota, ousei observar: Mas 0,5, professor ...
Dá pelo menos 1 ... gaguejei. A resposta não se fez esperar: Está bem; 
Pode botar 1! ... Mas não fique pedindo por ninguém, se não quer que sua nota seja diminuída. Está visto que, dali por diante, escrevi todas as notas caladinho, caladinho!
E viva o I B C!

Ary Rodrigues da Silva,


* História do  DOSVOX contada a moda caipira

Sa história é verdade verdadera... verdade memo!

Um professô, lá da cidade, um tar de Sô Antoin,
intrô na sala di aula e cumeçoô a dá as aula dele.
Aí di repente, ele viu um rapaizim sentado na filera da frente.
Esse rapaizim tinha um negóço estranho.
Mais o Professô num sabia bem qui negoço era esse.

Dispois da aula o professô foi lá proziá cum rapaizim:
--O sô! Cumé co cê chama?
--O chamu Marcelu.
--ô Marcelu! O sô o professô Antoin!
Escurta... o fiquei reparano nocê e ocê parece tê um negoço estranho...
ansim... nas vista...
ocê tem pobrema nas vista?
--Num tenho não sinhô.
Eu sô é cego memo.
--Nossinhoooooora!
Mai... mai ceguim ceguim memo!
Num vê nadinha!?
--Nadica de nadica!
--Mai antão... cumé cocê vai participá das aula rapais!?
Ói só:
essa aula aqui, é di cumputação gráfica.
Um negóço que tem que vê, pru mode que é tudo nos oio.
Ocê... ocê qué memo fazê essas aula, Marcelu?
--O queru sim sinhô.
O quero ficá bão no cumputadô!

O professô Antoin nem cunsiguiu drumi naquele dia pensano num jeito
de ajudá o Marcelu.
Daí que ele teve uma idéia!
--Já sei cumé que nóis fais!
Vamo inventá um negoço que fala, um negoço que ele vai mexê escurtano o cumputadô
fala!
E esse vai sê o trabaio dele!
Eu vô botá ele direitim no rumo e ele vai fazê esse trem funcioná!

Mai aí... ainda num tava muito certo cumé que ia sê o negóço que fala...
O Sô Antoin foi insinano o Marcelu a fazê os troço tudo, e foru inventano
um negóço, e inventanu otro,
discubria um negoço oje, otro amanhã...
até que chegaro num trem doido dimais, mais que quebrava o gaio do Marcelu.
Um negoço que falava as palavra, letra pur letra.
I! mais era ruin dimais, pru mode que demorava munto
até ouvi as palavra!

Dispois cunseguiro fazê o trem fala palavra pur palavra.
Aí foru mecheno, e remecheno, até que saiu o tar de Edivox.
Foi o primero pograma de dosvox que saiu.

Nessas autura, otras pessoa ficô sabeno do trem e foi ficano nimado cum aquilo.
E aí foram criano otros pograma.
Os amigo do Marcelu feiz pograma nos fim de sumana pra ajudá no trabaio.
O Marcelu espaiô a nuvidade pra todo mundo na Ufrj.
E saiu um montão de coisa bacana memo!
Teve um joguin, que diz que é o primero joguin de dosvox.
O jogo da forca, que ocê tem que acertá as palavra.
Condo ocê erra, ele vai desenhano um buneco e condo compreta o buneco ocê morre
inforcado.
Divertido dimais!
Teve dispois mais jogo, mais pograma e aí....
aí que o Sô Antoin viu que o trem num ia ajudá só o Marcelu, mai ia ajuda tomem,
otras pessoa cum pobrema de vista, que nem o Marcelu,
a mexê num cumputadô.
E como o trem era faci dimais, nem precisava sê muito intiligente
nem sabê munto de cumputadô pra mexê.
Quarqué pessoa pudia fazê muitas coisa pelo cumputadô!
Esses pograma junto feis aparecê o sistema dosvox!

E o dosvox cresceu rapidim rapidim!
Um monte de gente cumeçô a usa!
E tá aí!
Inté hoje.
Uns fala que o dosvox já era, uns otro inté mata pur ele.
Mai... a verdade memo é que todo mundo gosta dele, inté os que fala mar.
Ele é véio mai é novo.
Ele é feio, mai é bunito!
Ele é pobre, mai é rico!

So cê subé um cadim de pogramação, ele é o que ocê quizé!
Ocê pode pegá ele e imperequetá du geitin que ocê gosta!
Qui otro pograma de cego ocê fais isso dum geitim fáci?

Eu gosto dimais!
E ispero ouvi, ainda, por munto tempo minha máquina falá:
"o que ocê deseja"?

Fabiano Ferreira

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



#16. ETIQUETA

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

* Ocupando espaços

Hoje em dia em muitas situações buscamos a liberdade ou, seria melhor dizer, poder agir como desejamos, falamos sobre isso no mês passado. Meu desejo é falar sobre o mesmo assunto só que em lugares específicos, como por exemplo: um bar.
Nos bares as pessoas, muitas vezes, extrapolam. Vivo numa cidade que é intitulada como a capital dos bares, Belo Horizonte. Aqui tem bar para todo gosto, do simples ao mais requintado, do �gcopo sujo�h ao elitizado, com musica, sem musica, aberto, fechado, como podem observar há para todos os gostos. Com isso presencio comportamentos também variados. 
Algumas pessoas pensam que só por estar em um bar, local para conversar, beber e distrair comportam como.... nem sei explicar... risos
Tem aquele que pensa que o bar é só dele, fala tão alto que incomoda a todos;
Tem o amigão, vai em todas as mesas, cumprimenta, serra, e chama todos de amigos;
Tem o impaciente, chama o garçom constantemente e na maioria das vezes não sabe o que quer;
Tem o sujeira, aquele que deixa quase tudo cair e entornar;
Tem o animado, dança até com musica ambiente e �gsempre�h cai em alguém ou entorna a bebida de alguém;
Além dos Fora de Regra, quer fazer tudo do jeito dele e normalmente desrespeita o direito do outro divertir;
Observo também o paquerador, senta em todas as mesas que só tem mulheres, em grupo ou sozinhas.
 É importante observar alguns cuidados quando estamos em um lugar que é próprio para �gjuntar�h várias pessoas, mas cada grupo no seu individual.
Comemorar aniversário ou reunir amigos em um bar exige alguns cuidados: 
1º numero de convidados, não vá convidando todo mundo e monte aquela mesa enorme que acaba ninguém conversando com ninguém. Pense no conforto dos seus amigos e dos frequentadores do bar;
2º Serviço, combinar com o garçom ou gerente para limitar alguns pedidos, pode evitar surpresas no final;
3º os convidados, para cada ambiente há um tipo de frequentador, respeite;
4º rodadas de bebidas, cuidado ao fazer uma rodada de bebida que pode não agradar a todos. Quando se paga uma rodada de bebida é importante perguntar as mulheres se todas bebem, aos homens não há necessidade de perguntar. 
5º despedida, observe se cada convidado foi responsável por sua conta e se tem como retornar, especialmente as mulheres se já solicitaram e tomaram seus respectivos táxis. Ficando alguém, a boa educação manda o anfitrião oferecer carona. 
A máxima da educação vale para todos os ambientes, não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. Respeitar os espaços é se respeitar e respeitar o outro. Todos os espaços merecem ser ocupados, mas com dignidade e ponderação.

Tânia Araújo
Consultora de imagem e Coach
www.taniaaraujo.com.br



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Um casal e dois labradores

Havia um casal estranho no meu hotel. Todas as manhãs, quando eu chegava para o café, eles já estavam lá, sentados a uma mesa discreta, com dois cães labradores aos seus pés. Um labrador era bege; o outro, preto.
Ficavam deitados quietos, imóveis, enroscados nas pernas dos donos.
Fiquei impressionado com a obediência e a calma daqueles cachorros.
Fiquei também intrigado. O hotel permitia que hóspedes levassem bichos de estimação para os quartos? Ou será que aqueles dois eram moradores das cercanias e iam ao hotel para o breakfast diário? Achei mais provável a segunda hipótese.
Outra coisa chamava-me a atenção: o comportamento do casal. Eles quase não se falavam e, quando o faziam, era sussurrado, perto do inaudível.
Sentavam-se eretos como mordomos ingleses e comiam devagar, tão devagar que eu saía e eles ainda estavam lá. Isso todos os dias, todos os dias.
Uma manhã, resolvi investigar mais a respeito do casal. A velha curiosidade de repórter... Dei um jeito de passar pela frente da mesa deles. Só então percebi: eram cegos! Os dois, cegos. Por isso os
labradores, por isso a economia de gestos. Era óbvio. Como fui tolo...
Continuei a observá-los a cada manhã. Simpatizei com o casal. Eles conversavam pouco, às vezes eu saía sem que tivessem trocado duas frases. Será que se gostavam? Ou será que já se aborreciam um com o outro? Por algum motivo, intrigava-me saber se ainda havia ternura
naquele casal.
Numa manhã de sábado, minhas perguntas foram respondidas. Havia sentado um pouco mais perto deles do que de hábito. Fiquei olhando de lado.
Notei que ele falava com ela. Falava calmamente, com as duas mãos postas na mesa. Falou por uns três minutos, enquanto ela o ouvia em silêncio.
Ele parou de falar, por fim. E ela, sem dizer palavra, ergueu o braço e fez a mão voar gentilmente na direção dele. Tocou em seu rosto primeiro com as pontas dos dedos, devagar, devagar... e depois estendeu a palma inteira, fazendo-lhe um carinho lento e doce.
Em seguida, ela retirou a mão. E voltou a ocupar-se com seu café da manhã. Ele ficou parado, com os punhos apoiados na borda da mesa.
E sorriu.
Não disse nada, não se mexeu, apenas sorriu. Ela não podia ver, mas ele sorria e continuou a sorrir, e era um sorriso manso e satisfeito e intenso. Ali estava, subitamente, um homem feliz. Ele não agradeceu e ela não viu o sorriso, ela não podia ver. Ela nunca vai descobrir como aquela pequena carícia fez bem ao seu companheiro. Ela nunca vai descobrir o poder que exerceu por um momento em outro ser humano. Tive vontade de ir até a mesa deles e avisar: "Ele está sorrindo! Ele está
sorrindo!". Mas me contive. Porque talvez não fosse necessário. Porque talvez o mais belo carinho seja, mesmo, o que não espera retribuição.

//Fonte: ZH 04/07/2014


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

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(paixao.rn@gmail.com)

1. Seleções de Judô e Futebol de cinco, intensificam seus treinamentos
Os judocas, que já estão convocados para o mundial em setembro, treinam duro, Para fazer bonito! Já nossos atletas do futebol, estão treinando para manter seus feitos de grandes campeões! Estamos no lugar mais auto do pódio desde 2006!

2. Confira tudo sobre os treinamentos e  a lista de convocados finais da seleção de Judô:

Se por um lado a Copa do Mundo FIFA 2014 terminou e o Brasil não chegou ao tão sonhado título diante dos torcedores, por outro o país ainda tem chances de ser campeão. Feito que pode vir em outra modalidade. As esperanças ficam por ta da Seleção Brasileira de Futebol de 5 - para atletas cegos -, que disputará o Campeonato Mundial 3 a 25 de novembro.

Para alcançar o tetra da competição, a Seleção Canarinho ta com uma forte preparação desde o início do ano para fazer bonito na Terra do Sol Nascente. Nesta terça-feira (15), atletas e comissão técnica chegam ao Rio de Janeiro para a realização da V Fase de Treinamento na Associação
Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF), em Niterói, onde ficam até o dia 22 de julho.

Durante esta nova etapa de treinamento, o técnico Fábio Vascelos vai intensificar os trabalhos visando a disputa do principal desafio da seleção no ano com atividades diárias em dois períodos. A Seleção é a atual campeã mundial e uma das grandes favoritas ao título, principalmente pelo fato de não perder nenhum campeonato desde 2006.
A Seleção Brasileira de Futebol de 5 esta com o patrocínio da CAIXA Loterias e Coca-Cola para se preparar para as competições e continuar sendo a maior campeã dentro da modalidade, conquistas paralímpicas, mundiais e continentais, além de formar grandes craques como Jefinho, atual melhor jogador do mundo, e Ricardinho, eleito em 2006 com apenas 17 anos.

- A Seleção Brasileira de Judô Paralímpico tará com 13 atletas na disputa do Campeonato Mundial IBSA 2014, de 1 a 7 de setembro, em Colorado Springs, Estados Unidos. A cidade traz boas
lembranças para os brasileiros, que conquistaram 22 medalhas no ano passado no Pan-Americano e US Open, além de outras cinco no Mundial de Jovens.

Na última edição da competição, em 2010, na cidade de Antália, Turquia, o Brasil faturou quatro medalhas, todas no feminino. O melhor resultado veio com a judoca Lúcia Araújo, que garantiu a prata na categoria até -57 kg. As outras conquistas vieram com Daniele Bernardes (-63 kg), Victória Silva (-70 kg) e Deanne Almeida (+78 kg) com o bronze.

A comissão técnica brasileira definiu a convocação mesclando atletas experientes e jovens. A confiança em bons resultados aumenta a cada etapa da preparação. Nesta segunda-feira (21), os judocas brasileiros vão dar início à V Fase de Treinamento no Centro de Referencia do Judô
Paralímpico, em São Paulo. As atividades seguem até o próximo sábado (26), e no dia seguinte os atletas retornam para as suas cidades.

A Seleção Brasileira de Judô Paralímpico esta com o patrocínio da INFRAERO e o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB para preparar os atletas para as principais competições, além de desenvolver a modalidade em âmbito nacional com competições de alto nível.

3.  Confira a lista de convocação para o Campeonato Mundial IBSA 2014 de Judô Paralímpico.

Abner Nascimento de Oliveira (ADEVIRN/RN)
Antônio Tenório da Silva (CESEC/SP)
Arthur Cavalcante da Silva (ADEVIRN/RN)
Deanne Silva de Almeida (ADEVIBEL/MG)
Halyson Oliveira Boto (CESEC/SP)
Harlley Damião Pereira de Arruda (CESEC/SP)
Karla Ferreira Cardoso (CEIBC/RJ)
Lúcia da Silva Teixeira Araújo (CESEC/SP)
Luiza Guterres Oliano (ACERGS/RS)
Michele Aparecida Ferreira (ISMAC/MS)
Rayfran Mesquita Pontes (CESEC/SP)
Roberto Julian Santos da Silva (JC Lara/RJ)
Wilians Silva de Araújo (CEIBC/RJ)

Comissão Técnica
Alexandre de Almeida Garcia - Técnico
Caio Ricardo Lopes Paolillo - Auxiliar Técnico
Carlos Felipe Ferreira Menescal Conde - Staff
Cid Tadeu Casqueira de Oliveira Castanheira - Imprensa
Giovanna Ignácio Subirá Medina - Médica
Helder Maciel Araújo - Subchefe de Missão
Jaime Roberto Bragança - Coordenador
Jeferson da Rocha Vieira - Árbitro
Marcos Augusto da Costa Vitullo - Fisioterapeuta
Roger Alves Fonseca - Preparador Físico
Sandro Laina Soares - Chefe de Missão

4. Considerações finais:
Penso que agora depois de muito ser dito, a comissão técnica de Judô está acertando no que diz respeito as convocações.
Digo isso porquê em algumas categorias existem mais de um atleta em reais condições em representar nosso Brasil.

Então, acertadamente a comissão técnica convocou dois atletas. Como por exemplo, na categoria ligeiro feminino até 48 kg, que temos Karla Cardoso e Luisa Oliano que vem disputando juntas todas as finais dos torneios brasileiros e já foram à vários internacionais.
Então, penso que convocar as duas foi a decisão mais coerente! Uma vez que Luisa é uma atleta em formação e Karla muito experiente.
Assim, as duas poderão disputar o mundial e teremos além de mais chances de medalhas, a troca de experiência o que é fundamental para qualquer atleta...
Antes tarde do que nunca! não acham???

Até a próxima!



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

* Cobertura pelo INSS para quem viaja – Utilidade Pública (bom saber)

Há direitos que existem, mas, infelizmente, não usufruímos por desconhecê-los. Um deles é o "Seguro Saúde" para os contribuintes ou beneficiários do INSS quando em viagem para: PORTUGAL - ESPANHA - ITÁLIA - GRÉCIA - ARGENTINA - CHILE e URUGUAI.

Antes da viagem é necessário requerer no Setor de Acordos Internacionais do INSS, na Rua México 128 (e outros locais em cidades Brasileiras), o formulário apropriado (IB2 para a Itália etc). Com esse documento, no caso de acidentes, você poderá ser socorrido e medicado pelo serviço público do país que enviará a conta para o INSS pagar.

É bom lembrar que em alguns desses países a saúde pública é de excelente qualidade e que, não tomando essas providências, quem pagará a conta poderá ser você.

Auxilio-acidente
Benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com seqüelas que reduzem sua capacidade de trabalho. É concedido para segurados que recebiam auxílio-doença.
Têm direito ao auxílio-acidente o trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurador especial. O empregado doméstico, o contribuinte individual e o facultativo não recebem o benefício

Para concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades, por meio de exame da perícia médica da Previdência Social.

O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social exceto aposentadoria. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta.

Pagamento
A partir do dia seguinte em que cessa o auxílio-doença.

Valor do benefício
Corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente.

Perda da qualidade de segurado


PARA MAIORES INFORMAÇÕES (VIDE NO LINK ABAIXO):

http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=111


* SARAH RIO- já está cadastrando para atendimento.

Centro Internacional SARAH de Neurorreabilitação e Neurociências

O HOSPITAL SARAH RIO, especializado em neurorreabilitação, inaugurado no dia 1º de maio de 2009, na Barra da Tijuca, já está cadastrando para atendimento  novos
pacientes adultos e crianças com as seguintes patologias, dentre outras:

- Paralisia cerebral
- Crianças com atraso do desenvolvimento  motor
- Sequela de traumatismo craniano
- Sequela de AVC
- Sequelas de hipóxia cerebral
- Má-formação cerebral
- Sequela de traumatismo medular
- Doenças medulares não traumáticas como mielites e mielopatias
- Doenças neuromusculares como miopatias, neuropatias periféricas hereditárias e adquiridas, amiotrofia espinhal
- Doença de Parkinson e Parkinsonismo
- Ataxias
- Doença de Alzeihmer e demências em estágio inicial
- Esclerose múltipla
- Esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial
-  Mielomeningocele
- Espinha bífida
- Paralisia facial

O atendimento é totalmente gratuito.
O cadastro para atendimento de novos pacientes é feito

exclusivamente pelos telefones:
(21) 3543-7600
(21) 3543-7600
(21) 3543-7600
(21) 3543-7600 e  (21) 3543-7601/2,  das 08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Endereço:
Embaixador Abelardo Bueno, nº 1.500
Barra da Tijuca
22775-040 - Rio de Janeiro - RJ
site: http://www.sarah.br/

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*Em 20/07/2014 09:26, Dalmir Bernardo escreveu:

Tem esta, a finalidade de cadastrar-me para recebero jornal contraponto.

Abraços,
Dalmir.

***
Salve Dalmir,

Doravante farás parte do cadastro do Contraponto(jornal digital mensal da associação dos ex-alunos do IBC).

Valdenito de Souza – editor

***
*De: Nanci da Silva <nancidemesquita@gmail.com>

Boa noite,

Visitei o site da escola virtual e fiquei muito intusiasmada com tudo que é apresentado aos seus visitantes.

Gostaria de fazer parte dessa escola; nos cursosde idiomas, NVDA e outros.
Mas não possuo o teantalk.

Vou juntar-me aos bons e terei muito que aprender.

Parabéns.

Atenciosamente
Nanci da Silva

***

Salve Nanci,

Seja bem vinda, nossos canais estão a sua disposição.

Valdenito de Souza -

- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

---

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

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

