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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:


* Enfim agosto está aí.

Como previmos,  com  a chegada no planalto da camarilha ursupadora do poder legal, o ainda insipiente "estado do bem estar  social", que na verdade engatinha,  está  correndo sérios riscos

Basta ver, mesmo na mídia amestrada do grande capital, as propostas da nova equipe econômica.

O segmento, certamente, será afetado, tanto na retirada de direitos, como no acesso ao mercado de trabalho.

Enfim, os "batedores de panelas de plantão", aqueles  que se deixaram emprenhar pelos ouvidos com a cantilenas da "mídia amestrada", são corresponsáveis pelo futuro cinzento   que se descortina.

Novos desafios (além, claro, dos antigos), se apresentam no from do segmento, testando ainda mais, nossa determinação e idealismo.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

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

- Promoção de churrasco de confraternização de alunos e ex-alunos do I B C, num clube de Vila Isabel.

- Nova etapa do torneio de dominó foi realizada.


* Departamento de tecnologia:

- A rádio Contraponto, fez sete anos de existência no dia 15/agosto/2016.

- Últimos links do portal da associação (www.exaluibc.org.br/ ) - começaram  a serem migrados.
- A rádio Contraponto, deu início ao projeto Os deficientes visuais e as urnas - primeira entrevista com Ilário Zanette da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

- Valdenito de Souza - diretor do departamento de tecnologia, deu entrevista a rádio Mec, programa Todas as vozes,  falando sobre o sétimo aniversário da rádio Contraponto, comemorado no dia 15/agosto/2016.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Estamos em pleno mês de agosto, em férias por conta das olimpíadas. Por essa razão esta coluna volta a abordar o tema do número anterior, ampliado pelos desdobramentos possíveis dessa proposta em pauta, com suas consequências de estrema relevância e complexidade, se levarmos em conta as transformações que dele poderão ser originadas: se trata da vinculação do IBC à SETEC (Secretaria de Educação Tecnológica do MEC) com seus institutos, e a desvinculação do IBC da SECADI, (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização diversidade e Inclusão), setor responsável pela diversidade do atendimento às escolas do Ensino Fundamental.

Em princípio passo a renovar a reprodução do pequeno arrazoado a mim transmitido pelo Senhor Diretor Geral do IBC Professor Doutor João Ricardo Melo Figueiredo, após questionamento a ele feito, à cerca desta possível vinculação à SETEC.

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

Leiam a seguir a argumentação do Senhor João Ricardo:

Diz ele:

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

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

E o Diretor prossegue:

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

** Minhas observações:

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

1. Como o INES está reagindo em face dessa proposta?
Sua comunidade acompanhará o IBC?
2. Como ficaremos diante do orçamento, comparativamente aos  demais institutos, observadas as nossas peculiaridades? Aliás, essa preocupação é sinalizada acima pelo Diretor.
Lembremos além de tudo isso, que o IBC comporta, além do Ensino Seriado do Jardim ao nono
ano, programas de atendimento a reabilitandos.
3. Em que medida o IBC alcançará sua autonomia em relação aos cursos técnicos? Manteremos a estratégia de parcerias para celebração de novos cursos a exemplo do curso técnico de Massoterapia?

4. Estará o IBC preparado para alcançar o patamar de um instituto de nível médio técnico, considerando o espaço físico e o material humano disponíveis? Como ficaria o Ensino Fundamental, diante da introdução do Ensino Médio Técnico? Estaríamos caminhando irremediavelmente para a abolição dos primeiros oito anos, implantando o AEE (Atendimento
Educacional Especializado, passando para outra instituição Federal a condição de certificar? Quais as alternativas para romper esses limites? O IBC planeja se expandir estra muros? Em que moldes, eu perguntaria? Essas são perguntas que devem ser respondidas a médio prazo.
Além destes, há outros pontos a esclarecer: Para que o IBC reformule sua estrutura, terá que reformar seu Regimento Interno, em vigor desde 1998 e que de há muito se tornou anacrônico se levarmos em conta sua divisão atual de encargos implantada desde 2010, com o acréscimo substancial de Funções Gratificadas repassadas pela Administração Federal nesse período.
Por enquanto, o que parece é que instituições como a nossa, se encontram no limbo.

A comunidade aguarda o aprofundamento desse debate, já que não pretende apenas homologá-lo.

Com a volta do corpo docente às atividades a a partir de setembro, cabe-nos acompanhar em toda sua inteireza essa  proposta, que pode implicar em mudanças profundas na educação especializada a ser oferecida a nossos alunos em futuro próximo.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* 700 mil brasileiros poderiam estar enxergando com diagnóstico precoce de glaucoma 

O glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, perdendo apenas para a catarata, segundo um estudo realizado pela Evidências – Kantar Health. Irreversível, a doença atinge o nervo ótico, que faz a transmissão de imagens do olho para o cérebro. Desenvolvendo-se lentamente, o paciente não percebe que possui o glaucoma até perder 90% do nervo ótico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 285 milhões de pessoas no mundo vivem com
baixa visão ou cegueira. No Brasil, o número de cegos chega a 1,2 milhões, dos quais cerca de 60% a 80% são casos evitáveis ou tratáveis. Em entrevista para o Bahia Notícias, Remo Susanna Júnior, professor e chefe do departamento de oftalmologia da Universidade de São Paulo (USP), afirmou que é de extrema importância a visita frequente ao oftalmologista, principalmente para os pacientes que possuem histórico familiar da doença. 700 mil brasileiros poderiam estar enxergando se tivessem recebido diagnóstico e tratamento apropriado a tempo, ainda de acordo com a OMS. Cerca de 2% da população mundial é afetada pelo glaucoma, podendo chegar a 7% em pessoas com mais de 70 anos, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
 
O que é o glaucoma? Quais são os sintomas?
O glaucoma é uma lesão do nervo ótico. O nervo ótico é o nervo que conduz a imagem do olho ao cérebro. Ele não tem dores, não sente frio ou calor, só transmite a imagem. O glaucoma leva essa estrutura impedindo a comunicação do olho com o cérebro. De tal forma, que mesmo com o cérebro em perfeito estado, a pessoa não enxerga. É uma doença geralmente associada as pressões intraoculares elevadas, mas não obrigatoriamente. Pode ter uma pessoa que tenha uma pressão média baixa no olho, mas que aquela pressão seja alta para aquele olho, o que pode danificar o nervo. Existem 25 tipos ou mais de glaucoma. O mais comum deles, que é chamado glaucoma de ângulo aberto, ocorre praticamente entre 4 a 6% da população acima de 45 anos e de 10 a 12% das pessoas acima de 65 anos.
O glaucoma é totalmente assintomático, a pessoa não percebe nada. Quando a pessoa começa a perceber mesmo, ela já perdeu 90% do seu nervo ótico. Daí um fato importantíssimo que é o diagnóstico da doença pelo médico. É muito importante que familiares de pacientes que tiveram glaucoma sempre alertem o seu oftalmologista e perguntem qual é o estado do nervo ótico e como está a pressão. Os familiares têm entre 10 e 15% de mais chances para desenvolver a doença
do que quem não tem histórico na família.
 
Qual é o grupo de risco da doença? Quais são as formas de prevenção?
Os negros têm mais tendência a ter o glaucoma. Chega a ter quase o dobro de chance de desenvolver a doença. Os diabéticos e os míopes também têm mais tendência. 
Esses são os principais grupos de risco. Para prevenir a doença, o paciente deve ir regularmente a um oftalmologista e se ele tiver um parente com glaucoma, deve avisar ao seu médico. Se a pessoa estiver nos grupos de risco, deve obrigatoriamente passar no oftalmologista uma vez por ano. Normalmente o paciente não frequenta o oftalmologista por achar que está enxergando bem. Mas isso não é argumento porque, como eu disse, o paciente só vai perceber a doença quando já perdeu quase 90% do nervo ótico. Então é uma excelente oportunidade de detectar a doença antes que ele note. 
 
 
Como é viver com a doença? Existem tratamentos novos? Possíveis curas?
Não existe cura para o glaucoma. O glaucoma é controlável, mas não é curável. Existem vários tratamentos e várias formas novas de tratamento, como colírios novos mais potentes. Geralmente se começa o tratamento com colírios e, quando eles não são suficientes, em alguns casos são usados lasers, e quando isso também não é suficiente existem vários tipos de cirurgias possíveis e colocação de implantes no olho para aumentar a drenagem e diminuir a pressão do olho.
Isso é importante porque, embora a pressão não seja tão importante para o diagnóstico da doença, ela é crucial no tratamento. É o único fator que nós podemos mudar para reduzir ou parar a progressão da doença. 
 
Para o paciente que se submete a cirurgia, qual o tempo médio de recuperação?
A cirurgia mais comum é a trabeculectomia que tem o tempo médio de recuperação entre 4 a 6 semanas. Nessa cirurgia se faz um pertuito no olho que não existia.
E o organismo vai querer fechá-lo através do poder da cicatrização, que é uma das armas mais poderosas que o ser humano possui. O que nós temos que evitar é que o pertuito cicatrize, ele deve manter aberto. Esse período de 4 a 6 semanas é decisivo para que haja um controle disso.
 
Quando se opera o glaucoma o problema da pressão está resolvido?
Entre 85% a 95% dos casos a gente consegue baixar a pressão com auxílio de colírios ou só com a cirurgia. Em torno de 85% a 95% você consegue abaixar essa pressão com a cirurgia convencional. Quando isso não é alcançado, podemos ir aos implantes que irão começar o ciclo destrutivo, onde a parte do órgão que produz líquido no olho é destruída, assim ele produz menos líquido, diminuindo a pressão.
 
As pessoas ainda costumam confundir glaucoma e catarata. Quais as diferenças entre elas?
A catarata é uma doença do cristalino. É uma opacidade do cristalino, que é a lente que você tem dentro do olho. Você tem duas importantes lentes no olho: uma é a córnea, que tem 44 graus na sua parte central e só tem meio milímetro de espessura; e a lente interna, essa assim é auto regulável, foca em várias posições da visão, que é o cristalino, que tem esse nome por ser tão transparente como o cristal. Quando ele se opacifica, ele se chama catarata. Operando-se a catarata, substituindo essa lente do olho que travou por uma outra, o paciente recupera totalmente a visão. Já o glaucoma, o que ele perdeu é irreversível.
A cirurgia não reverte a parte que foi perdida da visão. A cirurgia com o tratamento diminui a chance de a doença continuar progredindo. 
 
Recentemente em mutirões de glaucoma e catarata alguns pacientes ficaram cegos e tiveram que tirar o globo ocular. Os casos ocorreram em mutirões de São Paulo e na Bahia. Existe riscos nesse tipo de atendimento? 
Existe, tanto é que aconteceu isso. Não foram cirurgias de glaucoma, foram só cirurgias de catarata. Não existem mutirões de glaucomas disseminados no Brasil, de vez em quando pontualmente fazem-se os mutirões para diminuir a fila de espera dos hospitais. Mas isso ocorreu em uma cirurgia de catarata por
contaminação seriada que levou a uma infecção intraocular gravíssima que acaba gerando, com frequência, uma remoção do globo ocular.
 
Qual é a probabilidade da cirurgia dar certo?
Apesar do tratamento nos Estados Unidos, no último recorte que saiu, 15% dos pacientes tratados fiaram cegos. Mesmo tratados. O tratamento não significa que o paciente vai evitar a cegueira. O tratamento correto, bem seguido, com o paciente usando a medicação como prescrita, essa sim evita a cegueira. Mas o simples fato de tratar não quer dizer que o paciente não fique cego. O paciente precisa frequentar o oftalmologista, fazer exames de campo visual, medidas de pressão e picos de pressão. O paciente com glaucoma tem que ser sempre bem tratado e realizar exames   frequentemente para verificar o estado da doença, além de seguir rigorosamente a prescrição médica.

Fonte:
http://www.bahianoticias.com.br/saude/entrevista/375-700-mil-brasileiros



#5. DE OLHO NA LEI

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

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016

* Isenção do Imposto de Renda para as Pessoas Cegas

À presente coluna inspirou-se em uma consulta, formulada por um amigo quanto à isenção de tributação pelo imposto de renda em favor das pessoas cegas. Isenção, com apoio na lição de Ricardo Alexandre (ALEXANDRE, Ricardo; Direito Tributário Esquematizado; São Paulo: Método, 2008) "é a dispensa legal do pagamento do tributo devido".

O imposto de renda é tributo de competência da União e incide sobre os rendimentos da pessoa física. Seu regime jurídico tem sede na Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

A isenção relativamente ao imposto de renda a que fazem jus as pessoas cegas tem previsão no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, abaixo reproduzido:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (Redação dada pela Lei nº 
11.052, de 2004)

De notar-se que o legislador agiu com técnica reprovável. Com efeito, o dispositivo é confuso. misturou duas situações distintas em um mesmo inciso. Deveria ter tratado da primeira e segunda partes do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1888 separadamente, uma em cada inciso, de forma que um deles atribuiria a isenção "aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço", enquanto o outro, aos "proventos percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;".

Não obstante a confusão do legislador, a pessoa cega, contanto que aposentada, faz jus à isenção, não devendo os rendimentos oriundos dos seus proventos ser tributados pelo imposto de renda, ainda que a cegueira seja superveniente, ou seja, adquirida após a aposentação.

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



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Dificuldades em matemática
(Alexandre Barros - "Estadão")

Este artigo é um alerta para pais, filhos, parentes, amigos e professores. Se alguém próximo de você - filho, filha, cônjuge, parente, amigo, amiga - tem grandes dificuldades com números, contas e
matemática, provavelmente sofre de discalculia. Eles ou elas podem até dar certo na vida. Eu dei, mas sempre esgueirando-me dos malditos números.
Na infância e adolescência era chamado de burro. As humilhações eram diárias. Fui empurrado, durante anos, por professores particulares de Matemática, para conseguir passar de ano. Nas matérias sem números me saía muito bem. Para ler e escrever era ótimo. Tinha notas boas. Ganhei
até um concurso literário na escola.
Aos 16 anos, passei a escrever, com um amigo, uma coluna sobre escotismo no Jornal do Brasil, então no auge de sua fama. Fui foca no Correio da Manhã, escrevi durante anos para o Jornal da Tarde e para a Gazeta Mercantil. Ganhei boa parte da vida escrevendo. A desgraça eram números,
contas e fórmulas. Entendia a força centrífuga (se entrasse na curva, com o carro, além de uma certa velocidade, a derrapagem era certa).
Fiquei emocionado quando um colega contou-me que tensão superficial era o que permitia às lentes de contato flutuar dentro dos olhos, sem neles tocar. Não entendi isso na explicação do professor, por meio de fórmulas. Fui chamado de toupeira, aos berros, na frente da turma inteira. A humilhação foi enorme.
Mesmo para discalcúlicos, conceitos complexos são fáceis de entender, se explicados com palavras. Entendê-los por meio de fórmulas, números e cálculos é tarefa inglória e quase sempre impossível.
Entrar na faculdade foi um alívio. Estudando Sociologia livrei-me das contas. De Matemática, nada além de conversões de medidas e moedas, e regra de três me serviu ao longo da vida. Ainda hoje, para fazer uma regra de três, preciso remontar o raciocínio passo a passo para conseguir saber que números tenho de multiplicar e quais tenho de dividir. Quase sempre erro.
Vivi 50 e muitos anos nessa situação. As humilhações cessaram depois que terminei os estudos. Conseguia me esgueirar discretamente dos números.
Evitava contas e situações que exigissem raciocínio matemático.
Defendia-me eficazmente do sofrimento.
Há poucos anos, almoçando com o jornalista Márcio Moreira Alves, ele ditou-me seu novo telefone, que anotei. Vendo o que eu havia escrito, Márcio disse-me: "Você anotou os números todos trocados." Insisti que os algarismos estavam nos lugares certos. Finalmente, me convenci. Estava tudo trocado mesmo. Márcio me disse: "Alexandre, você é disléxico."
O susto foi enorme. Com mais de 50 anos, Ph.D. em Ciência Política por uma das universidades mais prestigiosas dos EUA, uma tese de doutorado premiada e mais de 100 artigos publicados, fluente em três línguas, descobri que era disléxico. Não fazia sentido.
Viva o Google. Fui lá pesquisar a dislexia. Achei o atalho certo. Meu problema era parecido, mas diferente. Sofro de discalculia: uma dislexia para tudo o que se relaciona a números e Matemática.
Foi um alívio, exorcizei os demônios das ofensas e humilhações de professores. Eu não era idiota, burro ou toupeira. Eu tinha uma doença.
Burros eles, que não sabiam. Mas burros com muito poder.
Atualmente, convivo bem com a discalculia. Professor, pró-reitor universitário e consultor empresarial, recentemente tive de fazer cálculos de custos empresariais e me atrapalhei todo. Um colega, vendo a minha confusão, tirou-me do aperto, mas não entendeu a minha dificuldade.
Expliquei: para quem sofre de discalculia, letras e palavras se comportam muito bem. Números são crianças travessas que insistem em fazer as traquinagens que bem entendem, rindo e debochando de nós.
O drama da discalculia é muito pior do que o da dislexia, porque a maior parte de nossa vida é conduzida por letras e palavras. Os números só são necessários para atividades menos frequentes. Assim, discalculia fica mais escondida e, por desconhecida, não é identificada nem tratada.
Disléxicos também sofrem, mas sobre a dislexia já há mais conhecimento, o que propicia diagnósticos, controles e tratamentos. Discalcúlicos, porque a doença é desconhecida, são tratados como burros.
Até hoje nunca sei se o troco que me dão está certo. No dia em que recebi do banco um cartão de senhas, entrei em pânico ao ver todos aqueles números. Tive com a gerente uma áspera discussão: eu não iria usar o cartão. Perdi.
Sofri para aprender. Decorei tudinho. Se algo mudar, volto à estaca zero e começo tudo de novo. Copiar sequências de dígitos para pagar uma conta, via internet, é uma operação que tenho de repetir várias vezes. Os números insistem em trocar de lugar. Outros algarismos travessos
metem-se onde não foram chamados.
Até usar um telefone de teclas é difícil. Com frequência, tenho de "discar" várias vezes o número que quero, porque erro na tentativa.
Quando percebo, paro no meio e recomeço. Quando vou até ao fim, espero a outra pessoa atender e peço desculpas pelo engano. E ligo de novo. Este artigo, no entanto, tomou-me menos de uma hora e meia para escrever e rever.
Foi escrito por um impulso emocional: preciso contar a muitas pessoas que sofrem, são humilhadas, ofendidas e carregam culpas por não saber Matemática, que elas não são burras, estúpidas, idiotas ou preguiçosas.
São apenas doentes. Sofrem de discalculia.
Podemos viver bem e até ter sucessos na vida, desde que eles não envolvam contas. Nos damos bem até com os gráficos e com os fenômenos da Física, da Química e da Matemática, desde que explicados com palavras, e não com fórmulas. Sobretudo, não nos peçam para calculá-los.

O autor: Alexandre Barros, Ph.D. em Ciência Política pela University of Chicago, é pró-reitor do Centro Universitário Unieuro (Brasília)
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* Louis Braille na história de todos nós

Costumo utilizar o número de agosto de Antena política para lembrar a importância do IBC para todos nós cegos. O texto abaixo é um depoimento escrito para a Revista Benjamin Constant.

***

Louis Braille na história de todos nós
Hercen Hildebrandt

"Salve, espírito forte, eterno exemplo santo!
Aos míseros que vão curvados sob a cruz!
Salve, Braille imortal! tu conseguiste tanto,
Que foste o redentor de teus irmãos sem luz!"
 (Augusto José Ribeiro)

Trajando nossos elegantes uniformes de gala, ouvíamos o professor Francisco José da Silva proferir um discurso que sempre concluía com a declamação do poema de Augusto José Ribeiro "A Louis Braille" cuja última estrofe transcrevi acima. As solenidades comemorativas do aniversário da instalação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, Atual Benjamin Constant, eram longas, cansativas... e, no momento em que o diretor preparava-se para anunciar seu encerramento, a voz – muito peculiar - de nosso velho mestre, uma das pessoas mais humanas que tive o orgulho de conhecer, surgia-nos aos ouvidos:

- Peço a palavra! - ele bradava de algum ponto da plateia. E pronunciava seu indefectível discurso.

Já cansados, ansiosos por deixar o auditório, suportávamos, com a impaciência tão costumeira quanto a fala de seu Silva, aquela "lengalenga chata". Em seguida, nossa banda de música, formada por alunos e ensaiada por um professor igualmente cego, excelente compositor e arranjador, que todos estimávamos e admirávamos, executava o Hino à Instalação do Instituto, composto no século XIX, com letra de Augusto José Ribeiro, e finalmente podíamos retirar-nos aliviados.

Às vezes, em nossas brincadeiras de adolescentes, alguém, remedando seu Silva, ironizava: "Peço a palavra!" ou: "salve Braille imortal"! E ríamos escancaradamente.

Eu ainda não tinha consciência do que, no futuro, as palavras de seu Silva representariam para a formação de minha concepção de mundo. O significado da história dos cegos, de Louis Braille e do sistema de leitura tátil criado por ele, a conquista mais importante para nosso processo de emancipação da tutela da sociedade, ainda hoje muito atrasado, era incompreensível para mim.

Ingressei no Jardim de Infância do IBC em maio de 1945, com a idade de seis anos.

As atividades do educandário, interrompidas em 1937 para as obras de conclusão do prédio em que ainda hoje ele funciona, reiniciaram-se em 44, com elas ainda não concluídas, dado à preocupação do corpo docente com a demora do retorno das crianças às aulas.

Mudanças na política educacional brasileira no Estado Novo, pela necessidade de preparar os trabalhadores para o Modelo de Substituição das Importações, além de valiosas conquistas obtidas pelos cegos e os avanços tecnológicos dos recursos empregados na a produção de livros em
Braille ocorridos no início do século XX, impuseram ao então diretor significativas alterações, tanto em seu projeto arquitetônico quanto em sua organização funcional.

- Foi modernizado e ampliado seu parque gráfico;

- construíram-se os edifícios onde funcionariam sua Imprensa Braille e seu Jardim de Infância;

- Seu curso foi equiparado ao das demais escolas brasileiras – antiga reivindicação de seus ex-alunos, que desejavam matricular-se em escolas convencionais para dar prosseguimento aos estudos;

- criaram-se cursos de caráter profissionalizante.

Foi a partir do Estado Novo, que trabalhadores cegos começaram a obter colocação em oficinas de autarquias federais. Nos anos 50, eles chegariam às linhas de produção de grandes indústrias.

O Brasil buscava desenvolver sua economia, e suas instituições educacionais precisavam preparar-se para um novo papel. Nosso instituto ajustava-se à nova realidade do país. vivia, portanto, uma fase de transição, talvez a mais importante de sua história.

Testemunhei a realização de algumas obras, ainda por fazer, a instalação de cursos profissionalizantes que, embora nem sempre adequados às necessidades do mundo do trabalho, preparavam-nos para ele e contribuíam para o crescimento de nossa autoestima, o ingresso dos primeiros ex-alunos em cursos sequenciais ao antigo ginásio e sua chegada às universidades, a partida de colegas adultos, que ingressaram no instituto com idade acima da regulamentar devido a seu período de inatividade, para a vida profissional.

Participei de nosso grêmio estudantil desde sua fundação. Lembro com saudade nosso serviço de autofalantes, com sua programação semelhante à de uma rádio-emissora, incluindo programas de auditório e rádio-teatro, toda produzida e apresentada por nós, então responsáveis pelo serviço de
som da escola. Orgulho-me de nosso conselho de representantes, que, em diversas oportunidades, obteve da direção medidas significativas para nossos interesses. O Grêmio Benjamin Constant filiou-se à União Metropolitana de Estudantes Secundários e, em março de 1960, teve seu
apoio, juntamente com o da União Brasileira de Estudantes Secundários, para o movimento grevista que obteve do MEC a substituição de um diretor do IBC.

Convivendo com colegas cegos, como eu, sentia-me livre para brincar, estudar e pensar a vida sob a orientação de professores, em sua quase totalidade também cegos, que, mesmo sem a hoje tão exigida e ansiada formação acadêmica, tinham a experiência das dificuldades que seus alunos enfrentariam ao deixar a escola. Os próprios trabalhadores videntes, acostumados a conviver conosco, já não achavam tão extraordinário que alguém fosse capaz de fazer alguma coisa sem o apoio da visão.

Reunindo crianças de variadas origens étnicas, condições econômicas, procedências regionais e convicções religiosas para estudar juntas, o IBC oferecia-nos a oportunidade de conhecer pessoas com formação diferente da nossa,, confrontar ideias e valores, romper com preconceitos.

Em muitos casos, o afastamento de uma criança cega de sua família, desde que esta não a abandone, é uma medida de grande eficácia para levá-la a compreender que sua vida pode ser tão ou mais produtiva que a de seus pais e a de seus irmãos videntes.

Se os antigos tiflocômios foram criados para livrar-nos da mendicância, as escolas especializadas para cegos surgiram para estimular-nos a tornarmo-nos independentes. E foi um aluno do Instituto Nacional dos Jovens Cegos, de Paris, a pioneira dessas escolas, menino de 16 anos, o criador da leitura tátil que contribuiu decisivamente para nosso ingresso nas universidades e no mundo do trabalho.

Ainda adolescentes, entre as paredes do IBC, meus colegas e eu ouvíamos as notícias dos resultados de nossos companheiros mais velhos. Um dia, deixaríamos o instituto e teríamos de lutar para superar as mesmas dificuldades que eles enfrentavam. Certamente servir-nos-íamos do Sistema Braille e de nossa experiência no IBC para isso.

Sentado ao computador, revolvendo minhas lembranças para produzir este artigo, recordo minha trajetória no IBC, e não posso esquecer seu Silva e seu indefectível discurso nas solenidades dos dias 17 de setembro.

O presente é o futuro do passado e parte do passado do futuro. Assim é a história. Entendendo o passado, podemos projetar o futuro. E era esta a lição que, ainda que inconscientemente, nosso velho mestre buscava transmitir-nos com suas palavras. Piegas, sim, proferidas em momento que
julgávamos inoportuno, o que nos levava a ironizá-las, mas ricas em exemplos de ideal e dignidade.

As escolas especializadas para nós e o Sistema Braille integram-se em uma célula indivisível na trajetória de nossa educação.

Em 2009, tive a honra de redigir o editorial do número da Revista Benjamin Constant  comemorativo do bicentenário daquele que considero o mais importante de nossos companheiros; nosso primeiro grande líder mundial, que ainda hoje permanece vivo em tudo o que realizamos.

Braille não nos presenteou com uma varinha de condão nem abriu-nos as portas do Paraíso Terrestre. Mas sua vida e obra, muito bem descritas na edição especial da Benjamin Constant comemorativa de seu bicentenário, mostram-nos um importante exemplo de luta e solidariedade a seus companheiros.

Segundo Edgar Guilbeau, escritor cego que viveu no século XIX, "um fato curioso têm notado aqueles que estudam atentamente a história dos cegos.
É que todos os passos da evolução social têm, ainda que lentamente, sido acompanhados por eles".

Não existimos à parte da história dos humanos. É isto que a obra de Braille mostra ao mundo. Ainda hoje, os 63 sinais produzidos com apenas 6 pontinhos, ordenados segundo um critério lógico e na medida da poupa do dedo indicador de uma criança, são o recurso mais adequado para nossa
compreensão do que é uma letra, uma sílaba, uma palavra, uma frase. 
Permitindo-nos a criação de diversos códigos, favorecem-nos a leitura e a escrita em todos os idiomas, além da música, da matemática, da física, da química com independência.

O surgimento da leitura tátil, criada por um cego, demonstra-nos de maneira eloquente e definitiva que muito mais importante que perguntar o que podemos fazer é investigar como o podemos. E ninguém melhor que nós mesmos para respondê-lo.

hercen@terra.com.br
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A coluna abre espaço para o depoimento de um companheiro, pela força de sua lucidez e  consistência, artigo que merece uma reflexão do segmento.

***

* Eu, a cegueira e a música.

O desejo de aprender a tocar um instrumento musical nasceu muito cedo em mim. Contudo, apenas tornou-se real, quando um dos meus amigos de infância apareceu com um violão na pracinha onde reuníamo-nos todas as noites.

Naquele momento, o desejo de cantar que havia em mim, ganhou o seu primeiro aliado, e o meu mais fiel parceiro até os dias de hoje. Lembro que, desde então, não mais existiam horas inúteis em minha vida, todas elas eram dedicadas ao meu companheiro de sonho. Quando tudo isso começou, eu tinha apenas quinze anos, e ao que me consta, era um adolescente normal, a não ser pelo desejo obstinado de aprender a tocar sozinho aquele instrumento.

Contudo, a vida me levou por outros caminhos que não o da música, mas aos trinta anos, de uma maneira avassaladora, algo aconteceu em minha vida que definitivamente a mudaria, e de uma forma radical.

O fato é que, ao fazer um exame oftalmológico de rotina, exame esse que tinha a mera finalidade de substituir meus óculos, tomei conhecimento de que carregava uma doença hereditária, doença essa intitulada  de "RETINOSE PIGMENTAR".  Mas as novidades não pararam por aí. Afirmou-me o médico, que deveria providenciar minha imediata aposentadoria, visto que, em sendo funcionário de uma empresa aérea, sobretudo exercendo uma função onde a visão era de suma importância, como a de técnico de manutenção de aeronaves, tal diagnóstico era incontestavelmente incapacitante, até por quê a doença era irreversível, e havia o  prognóstico de uma cegueira, que infelizmente ocorreu. 

Desse dia em diante, fui um mero passageiro em um processo constante e progressivo de mudanças, onde meus sentidos pareciam confusos, sobretudo diante da perspectiva da perda do sentido que até então era o mais demandado dentre todos.

Naquele período de minha vida, penso que o sentimento que melhor expressa o que eu vivia, era o de arrebatamento, ou quem sabe uma espécie de esquizofrenia consciente. 
Eu me sentia jogado em uma condição desumana, onde seria submetido a vida sob a lógica de uma cultura totalmente estranha para mim. Entretanto, seria paradoxalmente obrigado a interagir com a outra da qual fui abruptamente arrancado. 

Além de todas essas "novidades", ainda havia os filósofos  de plantão que muito me aborreciam. Pois me obrigavam a escutar aqueles discursos solenes, onde, na tentativa de explicar o que eu estava passando, como se eles fossem capazes de entender melhor do que eu, acabavam por dizer que a vida seria uma desgraça, mas  que, tudo continuaria como antes, e eu continuaria sendo eu, mesmo não podendo viver como eu vivia. 

Mas a caminhada tinha começado, e a cada dia, lenta e gradativamente eu descobria que nada poderia ser como antes, principalmente por quê, a tentativa de conviver com essa dissonância cultural, fatalmente, me transformaria em um ser hibrido, sem identidade, um morto vivo.

Dessa forma, bruscamente desterrado de um universo extremamente visual e de sua cultura imagética, resolvi curtir minha nova condição, aproveitando os bônus, e ignorando na medida do possível os ônus, que nesse caso, infelizmente, eram muitos e até certo ponto, dolorosos. Diariamente, esses ônus teimavam em me acertar, ou eu a eles, nesse caso, literalmente, a ordem dos fatores não alterava o produto, que sempre eram os hematomas. 

Penso que, essa necessidade do isolamento para um condicionamento dentro de uma cultura mais tátil e sonora, talvez explique a tendência da pessoa cega em buscar sistematicamente a segregação, sobretudo, no desejo inconsciente de sintetizar um mundo mais parecido com o seu, onde todos e todas deveriam ser supostamente iguais. Devo dizer, que inicialmente, tive também essa tendência, que com muito esforço superei, já que o paradigma da segregação e uma certa falta de privacidade existente na "comunidade" muito me deprimia.

Durante o processo da perda da visão, uma coisa a qual dediquei minha atenção, foi ao fato de que pude claramente perceber os primeiros esboços dos meus sentidos remanescentes, sobretudo na perspectiva de suprir gradativamente a progressiva perda da minha capacidade para enxergar. Lembro-me que, cada vez mais, eu procurava com as mãos tudo aquilo que ia sumindo do alcance dos meus olhos, e com os ouvidos tudo que eu ia derrubando pelo caminho.

Como a doença atingiu inicialmente a visão central, e gradativamente avançava para periferia da retina, em alguns momentos, eu olhava para uma mesa e quase tudo estava lá.
Entretanto, apenas aqueles objetos que acidentalmente estivessem colocados na área da visão afetada pela RETINOSE desapareciam. Nesse momento, na tentativa de enquadrar o objeto desaparecido em uma área boa da visão, eu revirava os olhos feito um lunático. Naquele momento, geralmente, na pessoa que porventura estivesse assistindo a cena, nascia o desejo de fazer a observação que mais me irritava, que era: "Como você quer ver, se está olhando para todos os lados, menos para onde está o objeto"? Acho que sem perceber, naturalmente tentando me livrar dessa perguntinha chata, comecei a buscar os objetos que eu procurava diretamente com as mãos, ignorando meu resíduo visual, só para que não houvesse a necessidade de explicar sempre a mesma coisa, e sempre ter a impressão de que a explicação não convencia, pois a impressão que tenho enquanto pessoa cega, é que, para a sociedade, um cego parado à porta de uma universidade sempre indicará um engano proporcionado pela cegueira, e nunca que ele estuda lá e simplesmente procura 
a entrada do prédio.

Nessa ocasião, eu começava a aproveitar um dos bônus da cegueira, e voltei a tocar contrabaixo em uma banda de rock. Recordo- me que, uma das primeiras providências adotadas por mim na minha nova fase "cegal", foi a de colocar marcações táteis com bolinhas de DUREPOX no braço do meu instrumento.

Pois lembro, que mesmo já estando adaptado a não olhar para as marcações visuais, algumas vezes, batia uma insegurança quase neurótica bem na hora de começar a tocar algumas musicas, que acabava por me deixar tão ansioso, ao ponto de provocar com que, compulsivamente, eu ficasse contando os trastes no braço do baixo, o que em alguns momentos, fazia com que eu queimasse a entrada da música.

Mas quero deixar claro, que infelizmente, as dificuldades principais encontradas por uma pessoa que passa a conviver com a cegueira, não se resumem ao fato de não enxergar, e sim, na obrigatoriedade de conviver no contraste entre as duas realidades tão distintas, principalmente, quando o outro enxerga mais a sua deficiência do que a você mesmo.
Diante disso, a banda acabou ficando pelo caminho, junto com o casamento, e com tudo mais que eu tinha sido.

Como havia tomado a decisão de assumir minha cegueira, e certamente, a máscara de "coitadinho" nunca ficou muito bem em mim, resolvi matar de uma vez aquela pessoa que fui, e que deveria para o meu próprio bem abandonar como uma roupa suja e velha. Claro que haveria sempre a ligação com a família que nunca me permitiria esquecer totalmente, mas fui em frente. Para tanto, algumas atitudes precisavam ser tomadas, e a primeira era conhecer pessoas arrebatadas como eu. Nessa perspectiva, acabei por conhecer uma pessoa da mesma idade que eu, e que, igualmente, aos trinta anos, passou pelo mesmo processo, e curiosamente, era envolvido com produção cultural.

Esse mesmo amigo foi quem me levou a conhecer um centro de apoio a pessoa cega, onde pude aprender como andar e orientar-me usando a bengala e meus sentidos remanescentes.
Também esse amigo, levou-me a frequentar o movimento de pessoas com deficiência, e me fez o convite para tocar voz e violão em alguns desses eventos, e essa ideia muito me agradou. Porém, durante um seminário de acessibilidade para pessoas com deficiência, ocorreu uma situação muito desagradável, que modificou minha percepção poética inicial sobre esse movimento. Minha apresentação estava marcada para a volta do almoço, e eu aguardava tranquilamente que a organização do evento desse o comando para iniciar a apresentação.
Contudo, alguém subiu ao palco, e começou a convidar as pessoas que comporiam a mesa, e deu-se início ao seminário. Depois de cerca de meia hora, alguém lembrou de mim, e me falou para eu não ficar triste que ao final do seminário eles me deixariam tocar um pouquinho.

Diante dessa prova de extrema caridade e piedade cristã, cheguei a conclusão de que, eu era o cego, mais eles é que não me viam, muito menos como ser humano, e muito menos ainda como músico. Nesse sentido, a deficiência impõe uma invisibilidade cruel, que nos cobre com um manto de preconceito tecido pela desqualificação fotográfica. 
Com isso, as referências sociais de quem eu era deterioravam, junto com minha retina e a minha limitada paciência.

Durante quase oito anos, inicialmente com um musico amigo, e em seguida sozinho, passei a tocar voz e violão em bares e casas noturnas de Salvador. Mas como a cegueira sempre chegava na frente, lembro-me de um fato desagradável, ocorrido em um restaurante. Tendo começado uma discussão entre dois clientes, fui obrigado a suspender a música. 
Após o fim da discussão, recomecei a tocar quando novamente a discussão também recomeçou, e dessa vez se transformando em algo mais sério. Novamente parei de tocar, e quando tudo
acabou e os brigões estavam na parte externa do restaurante, a proprietária do restaurante veio até mim, agradeceu, disse que adorava me ouvir tocar, pagou o acertado, e dispensou meu trabalho.

Constrangido pela situação, principalmente pelo fato de que ela estava triste com o ocorrido, perguntei-lhe o motivo da briga, e ainda tristonha ela me respondeu que eu fui o motivo da briga. Contou-me que um dos clientes, não acreditando que eu era cego, passou a levantar de sua mesa para ficar em pé na minha frente fazendo gestos. 
Indignado com isso, um outro cliente, iniciou uma discussão com ele. Como o incrédulo voltou a insistir com as mímicas diante de mim, o cliente indignado partiu para a agressão física.

Moral da história, não dá para ser apenas "o cantor" quando se é o "ceguinho".
Sinto que as pessoas me observam através da cegueira, e nunca por quem eu sou, mais sim, pelo que eu faço mesmo sendo um "cego". Para a sociedade, no seu senso comum, eu sou algo parecido com um performer, um ser humano que se presta única e tão somente para a "glória de Deus". Para eles, é  Deus quem toca meu instrumento, não eu. 
Eu sou alguém que vive para isso e apesar de.

Como havia dito, sempre achei que o papel de "coitado" não me fica bem, e dessa forma então, resolvi não me deixar agredir pelo preconceito velado. Com isso, tomei a decisão de que vou ser sempre polêmico, aquele que surpreende a sociedade, colocando-a contra a parede, sobretudo aquela construída pelos seus próprios preconceitos. Para tanto, confronto aqueles que se escondem atrás de insignificantes deficiências, criando uma caricatura estereotipada da cegueira. Hoje, a deficiência está no ambiente, e na sociedade que mantêm esse ambiente inacessível ignorando a existência de seres humanos com especificidades, na clara intenção de demarcar uma linha imaginária divisória entre os ditos "normais" e os "anormais".
Quero deixar claro que essa é uma trajetória pessoal, e essas são as minhas percepções sobre ela. Não tenho a pretensão de traçar um perfil, mesmo que genérico da cegueira, até porque, a mesma cegueira que tanto prejudica alguns, ao mesmo tempo pode proteger outros, e fazer desaparecer a imensa maioria de nós. Não há também de minha parte nenhuma revolta, sou feliz com a minha vida, mesmo morando sozinho e tendo que procurar eu mesmo tudo que cai no chão do meu apartamento.

Apenas como exemplo, quero que percebam como o mesmo preconceito pode agredir outras pessoas cegas, nesse caso, aquelas com cegueira congênita. Vejamos o que ocorre geralmente
com as crianças que nascem cegas. Inicialmente, constatada a cegueira, as lágrimas tomam conta da família. Nem bem a criança nasce, o clima de velório deixa transparecer que ela acabou morrendo diante da constatação da sua cegueira, quando o que morreu de fato, foram as expectativas dos pais, assassinadas pelo preconceito.

Mas não carece de sofrimento, pois logo alguém lembrará da música, e anunciará a todos que Deus na sua imensa sabedoria, resolveu dar seu selo máximo e incontestável de garantia musical aquela criança. Infelizmente, o resultado acabará por ser uma transferência das expectativas, e  provavelmente, das frustrações também.

Para concluir, quero afirmar que passa longe de mim a intenção de diminuir as potencialidades da pessoa cega. Muito pelo contrário, pretendo que com a quebra do círculo do preconceito e das amarras culturais, sobretudo aquelas que limitam a pessoa cega há algumas atividades, entre elas a música, sobretudo como tábua de salvação. Hoje as tecnologias expandiram enormemente os horizontes da pessoa com deficiência, principalmente as pessoas cegas. Contudo, infelizmente, parece ter expandido na mesma proporção as barreiras atitudinais e o preconceito. Hoje, já existem estudos que comprovam que a música é benéfica para o desenvolvimento cognitivo de uma criança cega, como é para qualquer criança com ou sem deficiência. Existem também estudos que comprovam, que o aprimoramento do potencial auditivo alcançado pela maioria das crianças cegas, pode ser também obtido por crianças não cegas.

Diante do exposto, pretendo afirmar que a cegueira não contribui de forma alguma com o desenvolvimento ou a performance do músico cego. Pelo contrário, ela pesa sobre os ombros
dele. Diferentemente do que muitos pensam, o preconceito que veladamente a sociedade sustenta, mantêm uma cortina atrás da qual a musicalidade e qualquer outra qualidade artística
ou profissional da pessoa cega se esconderão. O que aparecerá, será quase sempre o personagem que a sociedade quer enxergar, inevitavelmente triste, e geralmente obscurecido pela sua extrema "desgraça". Na maioria das vezes, esse personagem nem mesmo tem um nome, passando a ser aquele cego que toca isso ou aquilo, como é mesmo o nome dele?

Evangel Vale.
CEL: (071) 99113-1425

Conheça o meu trabalho musical em:https://youtu.be/vGKphOG3HfU



# 9. DV-INFO

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

* Preço por Mbps da internet fixa brasileira não para de cair (e a qualidade também)
Por: Felipe Ventura, para o portal Gizmodo Brasil

Esta semana, a Anatel divulgou um relatório sobre o mercado da banda larga no Brasil. Entre vários dados, o documento fala sobre o preço médio por Mbps e sobre a qualidade do serviço. Os preços estão caindo ao longo dos anos - e a qualidade também.

Este é o ranking de preços por Mbps de cada operadora, da mais barata para a mais cara:
- TIM: R$ 2,04
- NET: R$ 2,26
- GVT: R$ 2,73
- Telefônica/Vivo: R$ 9,36
- Oi: R$ 10,27

A média é de R$ 5,98 e ela vem caindo ao longo dos anos. Oi e Telefônica/Vivo são as que cobram mais caro por Mbps, contra empresas como GVT, Claro/NET e TIM.

Como explica a Anatel, essas são apenas estimativas: para calcular o valor médio mensal de 1 Mbps, a agência divide a receita total da operadora pela velocidade média oferecida pela empresa e pelo número de usuários por faixa de velocidade.

Os números acabam deixando de lado um aspecto importante: atualmente é necessário contratar velocidades maiores que no passado, já que consumimos mais vídeos (YouTube, Netflix), jogos e dados em geral. Outros relatórios da Anatel deixam clara essa tendência: acessos de banda larga fixa abaixo de 2 Mbps estão em queda, enquanto velocidades acima dos 12 Mbps cresceram muito.

E há outro aspecto importante: a qualidade do serviço está caindo. A Anatel estabelece metas anuais para as operadoras e espera que elas cumpram pelo menos 70% delas. Em vez disso, a média do ano passado foi de 59,8%, inferior à de todos os anos anteriores.

Quais operadoras têm baixo cumprimento de metas? Vivo e Oi, justamente as que cobram mais caro por Mbps. Pior: as reclamações à Anatel sobre banda larga fixa aumentaram 50% entre 2014 e 2015, depois de ficarem estáveis no período anterior.

O mercado brasileiro de banda larga está entre os dez maiores do mundo em termos absolutos. A Anatel precisa cobrar mais investimentos das operadoras no setor e exigir maiores níveis de qualidade. Com a troca de comando - o presidente João Rezende vai renunciar no fim de agosto - esperamos que haja alguma melhora.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* O assombro do zika vírus

Antes de iniciar a minha palestra sobre o tema: A maternidade enquanto questão ética, distribuí vendas aos participantes convidando-os a uma experiência imersiva. O que é isso?

O século XXI está conhecido como o século da ludicidade. Certo é que não estamos tendo êxito em modificar o comportamento da sociedade em relação às pessoas com deficiência, pelo que continuamos a ser, aos olhos enrijecidos da coletividade, um quase alguém.

Nesse momento sinto que falta o desenvolvimento da subjetividade, pelo que convido as pessoas, numa tentativa imersiva e pueril, a fecharem as janelas para o mundo exterior e, usando vendas, abrirem as janelas de seus interiores. É um modo de provocar o autoconhecimento.

Com a tecnologia transformamo-nos em tecnumanos. Substituímos o coração por HD. Os humanos hão que conhecer a si próprios para, então, conhecer o outro como igual. Na hipótese, falo das pessoas com deficiência. Fui feliz. Todos aceitaram a séria "brincadeira"!

Assim, no dia 25 de julho de 2016 tive a honra de compor a importante mesa de debate que objetivou as necessárias reflexões sobre a epidemia do Zika. 
O evento aconteceu na cidade do RJ, no Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Nossa, uma médica geneticista deixou claro que a população não sabe, da missa a metade, sobre o assombro desse vírus Zika.

Por desconhecimento e calcados nas informações da mídia, a maioria da sociedade pensa que é apenas o horror da microcefalia o mal causado pelo vírus Zika. Não. Os transtornos causados no sistema nervoso vão muito, mas muito além das dores decorrentes da menor circunferência da cabeça. Existem, também, as malformações dos membros, dos olhos, dos ouvidos, dos órgãos em geral, etc. Sem dizer que, em algumas situações, os sintomas da síndrome do Zika só aparecem após o nascimento.

Portanto, é, verdadeiramente, um assombro a síndrome congênita do Zika! Agora, além de ter que obrigar a mulher a ficar assombrada durante os longos nove meses da gestação, ainda praticar a desumanidade de torturá-la por período indefinido diante de situações assintomáticas é surreal.

Por que os gestores e parlamentares tratam o caso com tamanho desdém? Como violação de uma verdade impressionável? Novamente deixo a reflexão: a quem interessa educar o povo?

Enfatizei que urge desmitificarmos a questão da maternidade relativamente a mulher com deficiência para que fique cristalino que temos capacidade para discernir sobre o que, de fato, queremos quando o assunto é maternidade.

No momento em que, por ilustração, as mulheres cegas dão ciência à sociedade de que estão grávidas, comumente ouvem: que irresponsabilidade! está louca? sem a visão vai matar a criança afogada na banheira no primeiro banho! vai deixar o bebê cair no chão e quebrar a cabeça! e se passar a roda do carrinho no pescoço do bebê? como vai dar remédio? E as desumanidades vão por aí afora para todo tipo de mau gosto.

Os julgamentos acima decorrem, obviamente, do preconceito e, é claro, da seguida discriminação, calcados, exclusivamente, nas deficiências. Também por isso é que a coletividade necessita rever o conceito acerca da pessoa com deficiência e conhecer, para tanto, mais sobre nós. Daí saberá que somos capazes, iguais em direitos e obrigações. Porém, o que nos é escancaradamente negado é o direito constitucional às acessibilidades. Estas, sim, nos levarão as oportunidades amplas e irrestritas. Vale repetir que os costumes não são inocentes, tampouco é a lei a solução. Por esses detalhes é que afirmo ser a acessibilidade atitudinal a saída.

Mulheres com deficiência têm consciência dos seus sentimentos para optarem pela maternidade, tanto quanto têm para escolherem pela interrupção da gravidez.

 Falo exatamente do direito fundamental à liberdade contemplado na nossa Carta da República. É o direito de fazerem as próprias escolhas, assim como tem, em tese, esse direito as mulheres sem deficiência.

No entanto, a negativa desse direito à liberdade de disporem de seus corpos como quiserem é que as mulheres brasileiras não têm o aborto sentimental legalizado genericamente. Os parlamentares não aprovam leis nesse sentido com fundamento em suas normas religiosas. Certo é que não se quer discutir dogmas religiosos nesse artigo. Até porque todas as religiões hão que ser respeitadas por todos. Porém, não há nada mais privado, particular do que a religião, pelo que totalmente 
oposto a república.

O Brasil é um Estado laico, significando que a saúde pública - caso do aborto - não pode ser regida por questões religiosas, ainda que a bancada cristã brasileira seja gigantesca.

Nesse particular dou um breque para dizer que a democracia nem sempre está configurada pela vontade da maioria. Não! Na nossa Constituição Cidadã existem princípios que a norteiam. Esses princípios vão muito além da vontade da maioria. Eis a importância de ser estudada também a república para que o nosso povo pare de eleger parlamentares antirrepublicanos e antidemocráticos. A democracia há que ser temperada com a república!

Penso que a grande questão está na aberração de termos um Congresso Nacional com ideia generalista e abstrata sobre república. Os congressistas falam de forma rasa sobre democracia. No entanto, nem se lembram que somos uma república! Seus integrantes  Não têm noção sobre a etimologia do verbete república, valendo dizer da res/coisa pública.

Talvez, por esse conhecimento atrofiado é que misturam Estado com Religião.

As mulheres são construção dos homens. Logo, nessa cultura monstruosa foram construídas para, dentre outras funções, a aceitarem, a todo custo, a imposição de serem mães, independentemente do querer maternar. Somos vistas como uma coisa; um recipiente, saco de gestar crianças. Mas, e o sentimento/querer das mulheres onde fica? Bem, inacreditavelmente, ainda em 2016 pouco importa! E vamos tocando a cruel e injusta cultura do patriarcado que nos assola desde sempre.

Enquanto pessoa cega, não relaciono a proposta da legalização do aborto, tendo como parâmetro a síndrome congênita do Zika, com um possível retrocesso na vida das pessoas com deficiência.

Entendo que são duas situações distintas. A primeira diz respeito a liberdade que tem a mulher ao direito ao seu próprio corpo. A segunda tem o foco no habitual descumprimento às leis que amparam os direitos das pessoas com deficiência. Estas somente serão obedecidas quando houver a educação da coletividade, valendo dizer com a real implementação da acessibilidade atitudinal, o que possibilitará o ressignificado da pessoa com deficiência como ser capaz e igual. Precisamos 
chegar ao encontro da alteridade!

Vale, finalmente, lembrar que as deficiências têm a idade da humanidade. Por conseguinte, se queremos ter os nossos direitos respeitados precisamos, igualmente, prezar o direito de todas as mulheres a, também, terem considerados os respectivos  direitos a liberdade no sentido lato.

Então, conhecimento, prática, ação e reflexão deveriam ser os nossos apetrechos para melhorar as nossas convivências uns com os outros, na consciência de que o melhor para um - em sua singularidade - não significa que seja o melhor para o coletivo.

Deborah Prates



# 11.PERSONA

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

* Entrevistada:  Luciana Alvarenga
Terapeuta ocupacional da prefeitura de Vitória, E S.

1- Nos diga onde mora, se possui deficiência visual e qual sua profissão.
R. Moro em Vila Velha, Espírito Santo. Sou totalmente cega e formada em terapia ocupacional. 

2- Onde realizou seus estudos, em escola regular ou escola especial?
R. Estudei em escola Regular durante todo o meu processo estudantil. A escola ficava no bairro onde eu morava,  que era no morro do Romão, uma comunidade bem pobre aqui de vitória. Eu não encontrei problemas nem entre os colegas, nem com os professores. Eu me sentia bem aceita, nas brincadeiras, tinha sempre um colega para me guiar, já fui representante de turma, já participei do grêmio estudantil. Eu era uma aluna muito  aplicada, meus trabalhos eram feitos com muito capricho. Fazia até florzinha com o punção na capa dos trabalhos. Os problemas com professores, eram porque eu era questionadora, e nunca por causa da deficiência. Havia um professor itinerante, que transcrevia o material. Esses textos as vezes chegavam atrasados, mas, eu me adiantava pedindo a um colega para ler e copiando o que eu pudia na reglete. Me lembro de uma vez em que a professora nos chamou de burros, porque batemos palmas ao terminar de cantar o hino nacional. Ela solicitou que fizéssemos um trabalho sobre o livro república do café com leite. Eu decorei os capítulos e fui a única a tirar 10. Também nunca mais bati palmas depois de cantar o Hino.    

3- Onde trabalha e diga se encontra alguma dificuldade para desenvolver suas
atividades no trabalho.
R. trabalho no centro de referência em álcool e outras drogas. (CAPSAD3), centro de atenção psicossocial em álcool e outras drogas. É um órgão da prefeitura de vitória. 
Sou funcionária efetiva do município de Vitória. Quanto a encontrar dificuldades para realizar meu trabalho, informo que encontro algumas dificuldades. Quando eu entrei lá, os prontuários eram de papel, por isso encontrava dificuldades para ler as informações dos atendimentos dos colegas de trabalho,e, fazer minhas anotações. 
Eu digitava meus atendimentos, imprimia e anexava, porém desse modo, os colegas liam minhas anotações, mas, eu não tinha acesso ao que eles anotavam. Desde 2012, os prontuários e as agendas, se tornaram eletrônicos, mas, ao invés de melhorar, em alguns aspectos até piorou, pois eu não tenho acessibilidade ao sistema, por isso agora não consigo nem ler nem anotar nada. Acho que falta boa vontade em tornarem o programa utilizado acessível para os leitores de telas. 

4- Fale um pouco sobre como é a acessibilidade para as pessoas cegas na sua cidade. As ruas são marcadas com piso especial, se os sinais são sonoros, se existe campo de trabalho e outras coisas que lembrar de citar.
R. Atualmente, é melhor andar nas calçadas de vila velha, do que já foi, mas, não existe uma boa acessibilidade. Não temos sinais sonoros, a calçada cidadã, não é funcional e ainda encontramos orelhões, e outros obstáculos nas calçadas. Em relação ao campo de trabalho para as pessoas com deficiência visual em Vila Velha, a questão é muito complicada, pois aqui, os deficientes ainda são vistos como coitadinhos, acho que até os ladrões tem pena dos deficientes. Aqueles que trabalham, 
tiveram que travar uma boa luta para conquistar a vaga para conseguir um bom emprego, é preciso estudar e peitar para ficar na vaga. Agora estão surgindo alguns empregos, pela obrigatoriedade das empresas terem um percentual de deficientes no quadro,porém, são cargos com remuneração baixa. As vezes, usam o argumento de que o currículo do deficiente é muito bom, por isso não podem contratar. 

5- Você tem interesse em ingressar na política, fale qual sua motivação para isso. 
R. Sim, tenho interesse de ingressar na política. Estou tentando sair candidata a vereadora esse ano. Minha motivação se deve ao fato de acreditar que os deficientes precisam de mais leis que defendam e garantam seus direitos.

6- Quais os projetos tem vontade de dar andamento se for eleita?
R. Criar legislação de amparo ao emprego da pessoa com deficiência. Se possível, tornar   obrigatório aos shoppings a terem uma cota de empregos para pessoas deficientes em suas lojas. Aumentar as bagas para pessoas com deficiências que trabalham como autônomos. Fazer uma discussão sobre a regionalização de atendimento para pessoas e familiares nos postos de saúde e na educação,no sentido de que possam ser atendidos mais perto de onde moram. Tentar retornar com a secretaria da pessoa com deficiência e fazer um trabalho no sentido de atender as mulheres com deficiência, nas suas necessidade Página 2 de 2

7- Como é a relação dos seus filhos que enxergam normalmente, com você e seu esposo?
R. Posso dizer que o relacionamento entre nós é bem normal. As coisas que eles fazem, são as mesmas que os filhos de casais que enxergam, costumam fazer para enganar os pais. Não considero que eles se aproveitam do fato de não enxergarmos, pois são crianças que nos obedecem e nos reconhecem como responsáveis por eles. Encontramos mais dificuldades no convívio com outros parentes, como sogra, cunhados e primos do que com nossos filhos. 

8- Gostaria que falasse sobre a experiência de fazer um curso de libras, sem enxergar. Como foi sua interação com os colegas e com o professor?
R. O curso de libras era de conversação. Havia um professor surdo, uma pessoa para interpretar para a turma ouvinte e um interprete surdo para me mostrar os gestos. 
Não é fácil, pois o cego depende de tocar na mão do interprete para conseguir saber o gesto que ele está fazendo. Pude observar que os surdos tem uma flexibilidade muito grande nas mãos, por isso, é muito difícil entender o gesto que eles estão fazendo. Eles diziam que minha mão tocava as deles com muita leveza, e, por isso não percebia todos os movimentos que eles estavam fazendo. Minha interação com os colegas foi ótima, inclusive eles já estiveram aqui na minha casa. Para um cego 
conseguir conversar com um surdo, é preciso que ele fale muito devagar, isso muitas vezes, faz com que ele perca o interesse pela conversa, pois eles são muito visuais. Eu tenho intenção de com o tempo conseguir desenvolver uma agilidade na realização dos gestos da linguagem de sinais. . Adorei o curso, foi uma interação fantástica. 

9- Já deixou de realizar algo por não enxergar?
R. Sim, me lembro que eu tinha insegurança de morar em apartamento, pois tinha vergonha de errar e as pessoas ficarem me observando. Eu acho que num condomínio, eu vou encontrar dificuldades como exemplo, ir para a piscina sem saber quem está por lá. Encontrei dificuldade também para começar a frequentar academia, pois imaginava que seria difícil para uma pessoa cega. Apesar do medo, eu fui para a academia e foi tranquilo, pois a estagiária me auxiliava. Quanto a morar em apartamentos, estou pensando na possibilidade de minha próxima casa ser num condomínio. 
10- Se desejar, deixe uma mensagem para nossos leitores.
R. Gostaria de deixar uma frase: (Por isso, decore a sua alma, plante você mesmo o seu jardim, ao invés de esperar que lhe mandem flores)... Eu procuro fazer isso na minha vida, pois se alguém me disser que não sou capaz de fazer alguma coisa, eu vou lá e tento para verificar se posso ou não. acredite em você, ao invés de esperar que os outros acreditem. 



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco (coluna livre):

*  Dor de cabeça, é preciso  investigar a origem

Brasília, 28/5/12 - Dores de cabeça, por mais inocentes que pareçam, merecem atenção, porque podem ser encaradas como uma espécie de "alarme" do organismo pedindo uma investigação sobre a causa desse sintoma.

A origem de uma dor de cabeça pode estar nos olhos quando vem acompanhada de uma diminuição percebida da visão, sombras no campo visual e, externamente, deixa transparecer olhos vermelhos, coceira e vermelhidão das margens palpebrais, lacrimejamento, edema, fadiga ocular ao final do dia, sinais e sintomas de um quadro também chamado astenopia, descreve o médico Canrobert Oliveira, do Hospital Oftalmológico de Brasília(HOB). 

Para Canrobert uma dor de cabeça frequente sempre recomenda um exame oftalmológico. "Os erros de refração, que exigem correção, como a miopia, astigmatismo e especialmente a hipermetropia e a vista cansada são recordistas entre os causadores de dor de cabeça", comenta.

Miopia e astigmatismo - A dor é desencadeada, porque os míopes e os astígmatas não corrigidos ou insuficientemente corrigidos, num esforço para melhorar a visão, naturalmente, contraem os músculos orbiculares - aqueles que contornam a órbita ocular. Essas pessoas automaticamente apertam as pálpebras, com o objetivo de alcançar maior nitidez das imagens. "Não é raro ver míopes não corrigidos, apertando os olhos para enxergar melhor", comenta o médico.

Hipermetropia e presbiopia - Já a hipermetropia exige um esforço acomodativo dos músculos intrínsecos do olho, para focar os objetos longe e perto, enquanto na presbiopia, ou vista cansada, ocorre apenas no  esforço para focar os objetos de perto. 

É compreensível, segundo o médico do HOB, que esses esforços musculares, por tempo  prolongado, causem fadiga e cefaleia ou dor de cabeça, ao final de algumas horas de leitura ou trabalho no computador. Associados à dor de cabeça, esses esforços podem desencadear lacrimejamento, vermelhidão dos olhos e prurido das margens palpebrais, o que, com o passar do tempo, levam ao desenvolvimento da blefarite (caspas entre os cílios). Essa inflamação das margens palpebrais associada ao conjunto de sinais e sintomas que se somam à dor de cabeça é chamado, pelos oftalmologistas, de astenopia.

A solução adequada aos chamados vícios de refração que levam à dor de cabeça,frisa Canrobert, é encontrada por meio da correta prescrição de óculos, lentes de contato ou pela cirurgia refrativa. Hoje, a cirurgia refrativa oferece diferentes e avançadas alternativas de técnicas que vão desde as correções a laser, LASIK e PRK, até o implante de lentes intra corneanas com excelentes resultados, segundo o médico. 
Mais recentemente, o desenvolvimento do laser de femtossegundo e os "inlays"- lentes intra corneanas- trouxeram a possibilidade de correção refrativa para um número maior de pessoas, uma vez que, com os métodos já em uso, esse benefício se restringia ao grupo menor de candidatos, explica Canrobert. 

Outras causas - Retinopatias e glaucoma agudo também podem causar dor de cabeça de origem oftalmológica. 

A retinopia é mais frequentemente associada a diabetes, hipertensão arterial e infecções que, quando acometem a região da retina responsável pela visão central, desencadeia grande queda da acuidade visual. Quando acometem a retina periférica, podem surgir manchas no campo visual, também perturbando a visão. 

Quanto ao glaucoma agudo, a dor é tão insuportável e resistente aos analgésicos, pelo aumento da pressão intraocular, que o paciente, inevitavelmente, sente-se obrigado a buscar um especialista. Trata-se de casos que requerem tratamentos específicos com oftalmologistas e controle periódico conforme orientação médica.

De acordo com Canrobert, merecem registro ainda as consequências das obstruções nasais, não são exatamente uma questão oftalmológica, mas que frequentemente leva a uma dor ocular intensa. 

"Há obstruções, geralmente de origem alérgica, por edema dos cornetos nasais, que impedem ou dificultam a passagem do ar para o seio frontal", identifica. A esse quadro, via de regra, segue um vácuo na região do seio frontal e dor ocular intensa no mesmo lado da obstrução nasal, em virtude de sensibilização da musculatura extrínseca superior do olho posicionada imediatamente abaixo do seio frontal. Mas esses quadros, segundo o médico, "felizmente, costumam responder de maneira rápida aos descongestionantes nasais e analgésicos convencionais".

//Fonte:  HOB(hospital oftalmologico de Brasília)

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Eunicio Laina Soares
Formação: Segundo Grau ou Nível Médio
Estado civil: solteiro
Profissão: revisor em braille
Período em que esteve no I B C.: 1985-1993
Breve comentário sobre este período: extremamente importante para minha vida...

Residência Atual: r. Sandra, 176, Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu/RJ.

Contatos: (fones e/ou e-mails): tel: 75149554 (celular) ou 2669-8673 (fixo),
 ainda: eunicio1976@oi.com.br ou @hotmail.com, (e-mail)

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Tua cara.

Tua cara tem olhos noturnos de Rio de Janeiro em fevereiro.
O cintilar das pequenas luas torna refém o beijo derradeiro.
O beijo contido quer passear sorrateiramente pelas grutas da saliva.
Teu olhar de noite de estreia torna-me na penumbra, mais atrevida.
Olhos contemplativos e extasiados a cada detalhe.
Tua cara fora esculpida sem pressa.
Semblante de Narciso, de menino sapeca.
Sorriso franco, de um branco ofuscante.
Voz rouca que dança na garganta, que as mulheres encanta.
Negras pestanas que morrem a cada alvorecer.
Cílios que voltam à vida pra morrer de prazer.
Exércitos de beijos atravessarão a fronteira dos lábios.
Cascatas de pérolas inundarão o chão do quarto.
Minha cara abismada, deleita-se com cada rompante.
Agora aquele guerreiro de ontem, não passa de um infante.
Prédios impassíveis contemplam em nós, todas as luas.
Oferto a ti, todas as moças nuas que moram em mim.
Quando olhares minha cara pela manhã verás toda pureza do marfim.
Emprestaremos nossa cara a cada porta-retrato da sala.
Arrumaremos e desarrumaremos mil vezes nossa pequena casa.
Nunca teremos cara de artista de cinema.
Porém, usaremos e abusaremos de toda cena.

Suilan Lira Sena.

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* As cores ou a falta delas!

Um dia conversando com um amigo sobre a coluna que escrevo para este jornal, deparei com um comentário que desenvolveu em mim vários sentimentos, pensamentos e indagações. Ele me disse qual era o propósito de uma coluna sobre imagem a um publico que não tem compreensão da semiótica. Fiquei olhando pra ele e me perguntei: De onde ele tirou isso? Quer dizer que por não haver compreensão da semiótica, não há razão em escrever para eles sobre o assunto? Nem falar de temas que o possibilite construir o que, talvez, nunca tenha sido construído? Como as pessoas são limitantes e tendem a pensar que o outro é tão limitante quanto ele. 

Vamos entender o que é semiótica, a aqueles que ainda não sabem. É a ciência que estuda os signos e todas as linguagens e acontecimentos culturais como se fossem fenômenos produtores de significado. Isso significa a capacidade que temos em construir representações mentais sobre as imagens e os sistemas sociais e históricos de representação do mundo (Santaella).

Falar sobre esta construção de representação de significados para alguém que não viu tal imagem, realmente é complicado. Porém a capacidade plástica do ser humano é fantástica, ele é capaz de construir uma representação diante dos sentidos. Assim se rompe paradigmas de que uma representação só pode acontecer diante da cópia exata da imagem. Além de que as construções são representações pessoais influenciadas pelas emoções que as imagens e tudo que a cercam causam em cada um. Tenho certeza que os videntes que estão lendo esta postagem já foram capazes de desenvolver uma representação diante do relato de alguém. Conforme a capacidade do interlocutor em relatar detalhes. 

Outro detalhe é compreender que a construção da representação é algo pessoal. Não havendo necessidade da mesma ser uma cópia, há necessidade de compreender o que as imagens são capazes de �gmexer�h com o ser humano. Desenvolvendo sentimentos e emoções diversas. Desta maneira possibilita reduzir a distancia entre os cegos e os videntes. 

São vários os elementos que estão relacionados a representação de uma imagem. Que estão relacionados também a imagem pessoal. As cores, formas, texturas, significados, luminosidade, temperatura tudo isso influencia na sua representação. De todos os elementos, o mais difícil é a representação das cores. Algo subjetivo e extremamente representativo. Que precisa ser traduzido para uma linguagem própria, saindo do óbvio e do pessoal para ir de encontro ao outro. Traduzir ao ponto que a cor modifique de elemento, porém não modifique de representação. 

Mesmo sem conhecê-la, é saber o quanto é forte e como é capaz de envolver o outro. As cores e a falta delas! Que falta? Não faz falta. O que faz falta é a transformação da representação. 

Tânia Araújo
@taniaaraujo.coach
contato@taniaaraujo.com.br



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O Cego e os Patos

Numa feira de Troca, na  cidade de Salvador, parou um caminhão com vários patos  na carroceria, perto dele um senhor muito sabido, aproximou-se do dono dos patos e disse:
- Senhor, se eu meter o dedo no furico de qualquer um desses patos, digo de onde eles vieram, pelo cheiro da bosta !
O homem não podia acreditar no que ele falava, e no mesmo minuto disse:
- Se conseguir adivinhar, te dou o respectivo  pato!
Num canto perto, sentado, estava um_cego  ouvindo  tudo.
E começou o desafio, o homem tacava o dedo no furico do pato, cheirava e dizia:
- Este é de Itabuna! Esse de Ilhéus! Aquele de Porto Seguro!
E assim foi até o último pato, todos certos. Depois de recebê-los, o homem se retirava, quando:
o cego --  q atendia pelo nome de Bebeto Pires,-- levantou-se, baixou a calça, ficou de quatro e disse:
- Ô MEU AMIGO! ATOLA O DEDO AQUI, QUE, euzinho  TÔ PERDIDO A DOIS DIAS !
...
Duas horas mais tarde, o ilustre líder da banda balaio de gatos, era recebido em casa por uma esposa mais que aflita/ansiosa.


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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO (rnpaixao@gmail.com)


    Nessa coluna trago três assuntos, dois não muito bons para nosso paradesporto. Principalmente para o paradesporto brasileiro que o lançador  Luciano dos Santos Pereira que  foi suspenso por dopping. O outro assunto ruim para nosso paradesporto, é o risco que estamos correndo de os jogos
paralímpicos não se realizar da forma que se planejou por falta de verba!
    Vamos começar pelo assunto que nos alegra muito que foi a ida dos atletas do futebol de cinco ao instituto Reação, para assistir o filme Paratodos com o embaixador Paralímpico Flávio Canto.

1.  Fut 5 assiste Paratodos no Instituto Reação, do Embaixador Paralímpico, Flávio Canto

Sete atletas da Seleção Brasileira de Futebol de 5 estiveram na quarta-feira (27), no Instituto Reação, do Embaixador Paralímpico, Flávio Canto, no Rio de Janeiro, para a exibição do filme Paratodos. O evento contou com a participação de crianças, que puderam conhecer um pouco da história de diversas modalidades paralímpicas retratadas no documentário.
Além de assistirem ao filme, as crianças participaram de uma mini entrevista com os atletas, no qual fizeram perguntas sobre dificuldades, carreira, inclusão social, entre outras. O Embaixador Paralímpico Flávio Canto falou sobre o que o motivou no início da carreira e espera que as
crianças presentes possam se inspirar na seleção para se tornarem futuros campeões.
- A gente teve a presença do diretor do filme, o Marcelo, falando um pouco sobre o filme, e da seleção de futebol de 5, multi campeã. Eu comecei o esporte inspirado no Joaquim Cruz, depois no Ricardo Prado, depois no Aurélio Miguel, e nas poucas vezes que estive perto desses grandes atletas eu acho que foram as vezes que me fizeram ter certeza de que eu tinha escolhido o caminho certo. Então, acho que hoje talvez aconteça a mesma coisa com alguns deles (as crianças). Quem sabe lá na frente se tornem medalhistas olímpicos e se lembrem que lá trás, num determinado dia, eles assistindo o filme Paratodos, eles estiveram perto de uma seleção de campeões, e ali eles se inspiraram para se tornarem campeões também. Então saio daqui muito feliz e com a certeza que hoje foi um dia que todo mundo sai melhor - disse o Flávio Canto.
Os craques da seleção brasileira presentes no evento foram: Cássio, Damião, Jefinho, Bill, Gledson, Nonato e o goleiro Vinícius, além do preparador físico Luís Felipe de Campos e da nutricionista Vivian Paranhos. A Urece Esporte e Cultura, associação para deficientes visuais, também prestigiou o evento.

2. O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou, na segunda-feira, 15, que o lançador brasileiro Luciano dos Santos Pereira foi suspenso por quatro anos devido à violação das regras de antidoping.

Luciano foi testado positivo para duas substâncias proibidas (stanozolol e oxandrolona), em um exame de urina realizado em 18 de maio desse ano, após competir na prova de lançamento de disco classe F11, no Open Internacional Loterias Caixa 2016, disputado no Estádio Olímpico, no Rio
de Janeiro.
As duas substâncias estão na lista de proibições da Agência Mundial Antidoping (World Anti-Doping Agency, em inglês), na categoria S1.1a, como Esteroides Anabólicos Andrógenos Exógenos (EAA), vetadas tanto durante períodos de competição ou fora destes.
Como resultado dessa violação, o atleta está inelegível para competir durante quatro anos, a partir de 3 de junho de 2016, data em que foi notificado, até 2 de junho de 2020. Vale ressaltar que, apesar do atleta não ter sido convocado para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, caso o fosse, estaria suspenso da competição.
Todos os resultados obtidos em competições pelo atleta a partir da data do teste serão desconsiderados, incluindo o confisco de quaisquer medalhas, pontos, recordes e prêmios.
Aplica-se o princípio da responsabilidade estrita no antidoping. 
Portanto, cada atleta é o responsável direto pelas substâncias encontradas em seus exames. A violação das regras de antidopagem ocorre sempre que uma substância proibida é encontrada, em forma de metabólitos ou através de marcadores, na amostra do atleta, independente da
intencionalidade do uso ou da negligência deste.
Em consonância com o Código Mundial Antidoping, o IPC continua comprometido com o esporte livre do uso de substâncias ilícitas. O Comitê Paralímpico Internacional, junto com as Federações Internacionais e com os Comitês Nacionais, estabeleceu o Código Internacional Antidoping para impedir o doping no esporte paralímpico, em conformidade com os princípios da Agência Mundial Antidoping e visando o espirito esportivo.

3. Jogos paralímpicos também sofrem com a crise e pode não se realizar conforme o planejado.

responsável pelo Rio 2016 disse que: "Estamos com dificuldades financeiras para realizar os jogos".
O prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paz, ofereceu 150000000 para a realização dos jogos. Mas esbarrou na liminar do ministério público que conseguiu que a justiça embargasse essa atitude da prefeitura.
Fica a pergunta: Então, o que fará o comitê organizador dos jogos?

4. Consideração final:
Só quero dizer para todos não perder os jogos paralímpicos desse ano que, com certeza, será muito bom!
Os jogos acontecerão de 07 à 18 de setembro.



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:


A Força Aérea Brasileira possui aviões de passageiros que são utilizados para o transporte de militares, políticos, órgãos, ou para transportar material militar entre suas bases aéreas. Estes aviões possuem de 30 a 50 lugares, e na maioria das vezes viajam quase vazios porque a população não sabe que pode viajar gratuitamente nestas aeronaves.

O setor responsável pelo cadastramento dos interessados em viajar é conhecido como Correio Aéreo Nacional, e funciona dentro das bases aéreas militares. Para se cadastrar, qualquer pessoa, independente de ser deficiente ou não, deve comparecer pessoalmente nas bases aéreas que possuam o Posto CAN, levando cópia de identidade, CPF e comprovante de residência.

Os voos não são regulares, o que significa que só é possível viajar no dia que houver uma aeronave indo para o destino desejado, e que não existem os serviços de apoio às pessoas com deficiência comuns nas linhas aéreas comerciais. Entretanto, caso exista um voo num dia próximo àquele desejado pelo usuário, este poderá viajar, mesmo tento feito sua inscrição para algum outro dia.

Após efetuar sua inscrição, o interessado deve acompanhar por telefone, se foi confirmado o voo para o dia desejado, e à hora da partida só será conhecida nesta confirmação.

Por não se tratar de linha regular, este serviço não requer a apresentação de nenhum tipo de passe livre, e as pessoas podem ir com acompanhantes ou grupos, desde que cada um faça sua inscrição pessoalmente nas bases aéreas.

As pessoas com deficiência visual sempre puderam viajar pela força aérea sem nenhuma dificuldade, mas espera-se que os novos usuários com deficiência façam bom uso deste serviço, para que não venham a causar problemas para as outras pessoas que necessitam e podem vir a perder este benefício caso sejam identificados abusos dos usuários.

Para maiores informações sobre  viagens de avião por pessoas com deficiência visual,
 escreva para o e-mail contato.deficienciavisual@gmail.com

Assim como você teve acesso a este conhecimento, compartilhe também com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar caso necessário.

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

De:
"Presidência da Organização Nacional de Cegos do Brasil" <presidencia@oncb.org.br>
Peço a gentileza de sempre encaminhar os números deste importante jornal, para o e-mail brasilia@oncb.org.br, a fim de que nossa Secretaria Executiva faça sua divulgação junto às entidades afiliadas à ONCB.

Cordialmente

Antônio Muniz
Presidente

E-mail: presidencia@oncb.org.br
Twiter: http://www.twitter.com/oncbnarede
Facebok: www.facebook.com/oncbnarede
Site: www.oncb.org.br

***

Este e-mail já faz parte da lista de assinantes do jornal.

Atenciosamente

Valdenito de Souza - redação


- - -

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

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

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

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

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco
é:  os deficientes visuais e seu universo.
Solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

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

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

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

* Venha fazer parte da nossa entidade:
Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (existem vários desafios esperando por todos nós).

Lutamos pela difusão e socialização ampliada de atividades, eventos e ações voltadas para  Defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais.

---

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


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

*****
---

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

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

