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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

*Velas Que Celebram e Aquecem os Ânimos


Sob o calor da chama ardente de velas que celebram o sexto ano de existência do nosso jornal eletrônico, sentimo-nos revigorados e de ânimos aquecidos, quando no instante de reflexão comum a todo aniversariante,  constatamos em nosso trabalho persistência e coerência com os
propósitos iniciais:

A informação e discussão de atuais e variados temas, dos quais, o conhecimento faz a diferença
na formação da nossa cidadania.

O trabalho no campo das ideias, na construção do pensamento é de muita responsabilidade;  requer compromisso e seriedade.
Nesse aspecto, acreditamos estar contribuindo fortemente para uma nova imagem da pessoa cega na sociedade, porque a informação é o ponto de partida para um olhar mais crítico para o nosso universo, o que resulta em novas atitudes.

Nosso objetivo é a conscientização de todos de que urge estarmos juntos na conquista pelo nosso espaço na sociedade.
A luta é árdua e de todos, porém, a tomada de decisão é de cada um.

É aí que precisamos ser mais vigilantes e corajosos pois, a grande batalha, talvez a mais difícil, inicia-se nos recônditos de nossas consciências.

É fato, estamos mais fortes: nunca houve tantas discussões e mobilizações em torno dos nossos problemas; mas isso é resultado de longa luta de uma minoria.

Somos atores de nossa própria história, a qual é escrita pela atitude de cada um diante da sociedade.
Não nos deixemos sucumbir diante da negação do nosso potencial.

A serenidade da certeza do que somos capazes como seres sociais, neutraliza o  autoritarismo dos estereótipos, anula o trauma dos estigmas e limita a ação do oportunismo.


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de Atividades do mês de Setembro/2012

A entidade cobriu os resultados da Paralimpíada de Londres, com boletins periódicos, veiculado na lista de discussão,  assinado pelo colunista de assuntos paraolípicos do jornal Contraponto  Diego Corrêa.

Nos dias 7 e 8 de Setembro participou em conjunto com NCE e com o Instituto Benjamin Constant da organização da XV DOSVOX.

Foram iniciados os contatos com outras entidades de pessoas cegas via e-mail.

No dia 17/09, em comemoração aos 158 anos de existência do IBC, a Associação foi representada na solenidade pelo ex-aluno da casa Paulo César da Silva.  A tarde foi feita uma homenagem ao Professor Paulo Felicíssimo Ferreira e depois houve um show musical realizado por alunos e ex-alunos do IBC.

Foi firmada uma parceria entre a Associação e o IBC para fazer um levantamento da realidade dos ex-alunos do IBC.

No dia 29/09 será realizada uma Assembleia Extraordinária com a finalidade de discutir mudanças no estatuto da Associação.

Foi cobrado da Direção Geral do IBC um solução para a problemática da demora da entrega dos laudos médicos.

Nos dias 12 e 13 de setembro último o diretor de Relações Institucionais da Associação dos Ex-Alunos do IBC, Ricardo de Azevedo Soares, em parceria com o Sisejufe-RJ, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro, esteve num Seminário promovido pelo Tribunal de Contas da União em Brasília sobre Controle das Políticas Públicas de Acessibilidade.

Vários temas interessantes foram debatidos e com participações de representantes de vários segmentos da sociedade, seja do governo, seja da sociedade civil organizada ou mesmo de instituições como o Ministério Público Federal e estaduais. Moisés Bauer Luiz, Presidente da
ONCB se fez presente também no primeiro dia do evento, tanto em Mesa de debates, quanto na plateia como ouvinte. Várias entidades De e Para deficientes marcaram presença em tal seminário.

O organizador do seminário sobre Acessibilidade foi o procurador de contas do TCU, Dr. Sérgio Ricardo Caribé, que é cadeirante. O ponto alto do seminário foi a leitura do relatório de auditoria realizada por aquele tribunal e que teve como relatora a ministra Ana Arraes. Pelo que percebemos começa a ser executada uma fiscalização mais apurada em relação às obras de acessibilidade do governo.

O lamentável foi que a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, esteve presente, fez sua exposição, porém, não ficou para as perguntas e comentários da plateia, que seria o mais interessante e profícuo. O diretor da Associação presente fez questão de registrar e lamentar tal atitude da representante do governo ao microfone. O diretor também fez colocações acerca da inacessibilidade de algumas páginas do governo e de empresas aéreas, quando se falou dos problemas de acessibilidade relativos a transporte aéreo. O diretor frisou que os tais problemas para os deficientes visuais começam quando da intensão de se viajar, não se precisando sequer efetivar a viagem em si. Os três deputados federais que estavam na programação do evento não se fizeram presentes, mandando apenas seus representantes. Foram eles: Romário Farias, Mara Gabrilli e Rosinha da ADEFAL.

No dia 21/09/2012, foi encaminhado ao MIN. CULTURA proposta de projeto Brasileiro Chora, Canta e Trabalha.

** 

Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação

No dia 7 e 8 de setembro a Rádio Contraponto (Webrádio da associação), transmitiu ao vivo o XV Encontro Dosvox, realizado nas dependências do I B C.

A equipe responsável pela transmissão, esteve assim constituída: Valdenito de Souza, Jera Benevides, José Carlos dos Santos, Márcio Lacerda e os mais novos agregados da equipe Luciano Batista e Nelson Célio.

Uma das palestras do evento ficou a cargo da diretoria da Escola Virtual José Álvares de Azevedo. A moderação foi exercida pela professora Salete Semitela e a mesa foi composta por: Valdenito de Souza (diretor geral da Escola Virtual), José Carlos dos Santos (diretor de projetos) e Vitor Alberto (diretor do evento Diálogos Contemporâneos).
 
Todas as palestras do evento, foram gravadas e disponibilizadas no portal da Associação.

**

Neste mês de setembro o Contraponto (jornal digital da Associação) completou seis anos, atualmente, com mais de mil leitores diretos, o Contraponto é uma marca da nossa entidade.
Como redator do jornal, agradeço aos nossos colunistas pela dedicação, bem como, nossos leitores, pela fidelidade.

Gilson Josefino - Presidente


#3. O IBC  EM FOCO

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

Esta coluna é dedicada aos 158 anos de trabalho fecundo em favor de uma inclusão social e educacional da pessoa cega, capaz de promover sua real emancipação, levada a cabo pelo IBC, como instituição de Ensino Especializado, buscando, com perseverança, ser um centro de referência nacional.

Mais uma vez, peço ao nosso companheiro Luciano Pozino, atual Presidente da APAR, que permita com sua generosidade, dignificar  esse espaço democrático, com suas palavras de profunda reflexão, por sinalizarem sua vontade e compromisso com o coletivo desta casa: dos pais ou responsáveis, aos alunos, até aos funcionários, de todos os segmentos indistintamente, uns mais, outro menos comprometidos com as causas da educação de qualidade, tão ansiada por muitos de nós.

Em seu discurso, o representante dos pais evidencia essa perplexidade, em face das barreiras e resistências diante dos desafios de uma nova visão do mundo novo com que nos deparamos.

Abaixo, segue o seu discurso comemorativo, ao mesmo tempo, impregnado de um olhar sensível, e de uma aguda percepção crítica, em face de um futuro desafiador, em função dos problemas que se acumulam, gerados pela falta de mobilização do segmento das pessoas cegas e pelo descaso, mais
ou menos deliberado dos órgãos governamentais alimentados pelo sedutor discurso da inclusão ainda desfocado da realidade, fabricado em laboratório, onde reinam os pedagogos de fora de sala de aula.

DISCURSO DO REPRESENTANTE DA APAR NA CERIMÔNIA SOLENE DEDICADA AOS 158 ANOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, EM 17 DE SETEMBRO DE 2012.

"Na figura de presidente da APAR, é um privilégio representar os pais e os reabilitandos desta casa na comemoração dos 158 anos do Instituto Benjamin Constant.

A cada ano que nos reunimos para celebrar a fundação desta instituição alimentamos o sonho sobre um IBC Que Nós Queremos. Sobre qual o atendimento que gostaríamos ou qual a melhor condição para trabalhar. Sobre um IBC com uma escola forte, um atendimento eficiente e com o pensamento naquilo que há de ponta para atender as necessidades do deficiente visual.

Portanto, o desejo por qualidade é de todos.

Contudo, a decisão por qualidade parte de cada um. E é possível que não saibamos tomar as decisões 'de cara'. Afinal, quem disse que sabemos tudo? Ou que estamos prontos? Por isso, é fundamental cuidarmos das nossas decisões. Pensar e agir tem um impacto direto no convívio com os outros.

E é nesse caminho de construção de um ambiente eficiente e, sobretudo, generoso, que muitas famílias querem melhorar. Querem transpor o paradigma da acessibilidade em todos os âmbitos da vida. Querem se capacitar, construir um ambiente que estimule a autonomia, a mobilidade e, por fim, o conhecimento. A realização das famílias reside na possibilidade de encontrar no IBC uma alternativa para a formação dos seus filhos, parentes e pra si.

E este lugar é feito do pensamento e das ações de cada um de nós. Da ação de se informar, de estar presente, na atitude de ouvir e de propor. Porque o IBC é público, é para o povo, é necessário. Precisamos do IBC forte. Que não perceba algum problema como impedimento. E sim, que o discuta e crie soluções. Que seja inventivo, perseverante, comprometido e vocacionado.

Porque a dedicação para assegurar a formação de uma pessoa exige vocação. Aos familiares a vocação não é um ato voluntário. Se faz movido pelo amor a uma pessoa. 
Em boa parte, torna-se causa em nome de uma pessoa. Mas, a vocação do profissional proporciona o encontro do indivíduo com as questões coletivas. Relaciona os temas fáceis e os difíceis e lida com eles. O profissional pode ser capaz de materializar o conhecimento e o mundo ao dar acesso à mínima informação.

Por outro lado, tento imaginar em que medida as realizações dos alunos, dos profissionais e dos familiares constroem um IBC Que Nós Queremos.
Será o suficiente? O que mais é necessário para conquistarmos O IBC Que Nós Queremos?

O IBC merece mais participação da comunidade nos fóruns de discussão, mas, também, merece mais profissionais, mais investimentos. A Educação Pública merece que toda a sociedade cuide melhor dela.

Parabéns, IBC. Aos seus 158 anos de história de luta, de perseverança de transformação. Sim é difícil, mas quem disse que seria fácil?"


Luciano Pozino
Presidente da APAR-IBC

No próximo número, traçarei um quadro, apresentando um IBC com suas múltiplas faces

Aguardem!

Conto com a colaboração de todos os leitores, escrevendo para: vtr.alberto@gmail.com, ou para o Jornal Contraponto, diretamente. De qualquer forma, as contribuições, em forma de sugestões ou de críticas fundamentadas, chegarão até mim.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Caneta que fala valor do dinheiro para deficientes visuais é produzida no AM

Projeto será testado e caneta poderá ser vendida por menos de R$ 100,00. Além disso, caneta reproduzirá audiolivros e auxiliará no ensino de idiomas.

Pesquisadores amazonenses estão propondo o lançamento de uma caneta falante que facilitaria o manuseio de dinheiro, acesso à educação, informação, lazer, entre outras tarefas, para deficientes visuais. A caneta vai passar por testes e depois de pronta poderá ser vendida por um valor estimado de R$ 99,00.

De acordo com os inventores da caneta, Danielle e Marivaldo Albuquerque, o projeto tem o objetivo de resolver o problema da identificação de cédulas de dinheiro para as pessoas com deficiência visual. "Por meio do projeto, pretendemos desenvolver uma codificação para ser aplicada a cada cédula de dinheiro no momento de sua produção e que será reconhecida por uma caneta falante Pentop, que falará ao cego o valor de cada cédula", explicou Danielle.

Ainda segundo ela, a codificação vai funcionar como uma espécie de código de barras invisível, impresso em toda a extensão de cada nota. Um software será desenvolvido especialmente para identificar esses códigos impressos na nota e emitir um som falado referente ao seu valor. Além da identificação das notas, o software também vai tocar músicas e reproduzir audiolivros no formato MP3, ler a alfabetização em Braille, auxiliar no ensino de idiomas e nas atividades escolares e domésticas como a identificação de objetos como CDs, livros, DVDs, remédios, roupas e outros.

Marivaldo explicou que o projeto está sendo desenvolvido no laboratório de uma empresa que já fabrica canetas falantes em Manaus, onde notas sem valor comercial são confeccionadas com arte visual própria e codificadas para a sonorização e identificação utilizando as canetas falantes.

O processo de desenvolvimento é o mesmo utilizado para os livros, etiquetas e guias turísticos sonorizados já disponíveis no mercado, segundo Marivaldo. "Para esta prototipação, produzimos uma quantidade de kits compostos por canetas falantes, notas de dinheiro sem valor e etiquetas sonorizadas, que serão utilizadas pela Biblioteca Braille do Amazonas para a realização de testes, com os associados, assim como a Casa da Moeda", disse.

Fonte: G1

**

* O quanto somos capazes 
Texto da deputada federal Mara Gabrilli em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Recorte da bandeira brasileira com o símbolo internacional de acesso (cadeira de rodas) formado pelas estrelas da bandeira, dentro do círculo azul. Na parte verde os dizeres na cor branca: 21 de setembro - dia nacional de luta da pessoa com deficiência.
Bandeira brasileira com o símbolo internacional de acesso.

Derrubar barreiras não é uma tarefa fácil. Destruir conceitos preestabelecidos menos ainda. Sabemos o quão árduo é o caminho para se trilhar a inclusão. Um trajeto cheio de obstáculos, mas também repleto de recompensas. Afinal, os desafios fazem parte da vida de gente de coragem, escudo daqueles que buscam a felicidade.
Gente que deseja ser feliz em uma sociedade justa, igual e humana. Sem deixar de ser colorida, diversificada e inclusiva. Feita de pessoas que gostam de gente ousada, persistente. E por que não, diferente?

Gente que sai de casa todos os dias para encarar um mundo sem acessos. Gente que quer mostrar a sua capacidade independente do que os outros pensam. Gente que não se importa com obstáculos físicos. Enfrenta o preconceito, a pior de todas as barreiras. Gente que sempre tem um sorriso disfarçando a dor da desigualdade, da segregação. Gente com deficiência. E com muita eficiência. Gente que sonha com a melhoria da vida do outro.

Àqueles que ousaram acessos antes inalcançáveis, saibam que ainda podemos muito mais. De tijolo em tijolo, vamos derrubar muralhas e conquistar enfim a sociedade que tanto sonhamos: igual, acessível e justa.

Hoje, somos 45,6 milhões de pessoas com deficiência - visual, física, auditiva, intelectual, múltipla - em um Brasil ainda aquém de nossas expectativas. Mas, a última década foi decisiva para provarmos o quanto somos capazes para cobrar por nossos direitos e nos fazermos não só visíveis, mas participativos, produtivos e, acima de tudo, cidadãos em busca de felicidade.

Neste Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o grito é nosso.
Um grande beijo,  Mara Gabrilli

Fonte: Informativo Mara Gabrilli

**

* Programa Micro Toque do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan está aberto para visitas de Pessoas com Deficiência Visual

O público contará com serviço educativo especializado, toque em modelos de micróbios, material educativo em áudio e legendas e folhetos em braille.
O programa está aberto para visitas previamente agendadas de visitantes individuais ou grupos com até quatro pessoas com deficiência visual para visita ao museu que inclui audioguia para apreciação do material didático Micro Toque e da Praça dos Cientistas.
Data: todas as sextas-feiras 
Horário: a partir das 9h30 
Duração da visita: cerca de uma hora.
Agendamento e informações com Silmara, telefone: (11) 2627-9541
Local: Instituto Butantan de São Paulo

Fonte: Rede Saci

**

* Projeto Ampliando Horizontes do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte oferece palestra Caminhos Inclusivos: Comunicação Sensorial para pessoas com deficiência visual em espaços culturis com Viviane Sarraf

O projeto Ampliando Horizontes do Museu de Artes e Ofícios, promove periodicamente oportunidades de formação para educadores e profissionais de instituições culturais.

Em comemoração à Primavera dos Museus, convida Viviane Sarraf, especialista em acessibilidade cultural e consultora da Museus Acessíveis, Fundação Dorina Nowill para Cegos, Museus de Arte Moderna, criadora da RINAM - Rede de Informação de Acessibilidade em Museus e doutoranda no Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP para ministrar a palestra "Caminhos da Inclusão: Comunicação Sensorial para pessoas com deficiência visual em espaços culturais".

Data: 27 de setembro de 2012 
Horário: 19h30 
Local: Museu de Artes e Ofícios  
Endereço: Praça da Estação, sem número - Centro - Belo Horizonte - MG
Lembrete: para emissão de certificado de participação, envie nome, formação e instituição na qual atual até o dia 26 de setembro para o e-mail: educativo@mao.org.br

Fonte: Rede Saci

**

* A exclusão das pessoas com deficiência do sistema de ensino
Artigo de Paulo Paim, no Luis Nassif Online.

O Censo Demográfico do IBGE revela dados preocupantes: 61,1% da população de 15 anos ou mais, com deficiência, não tem instrução ou cursou apenas o fundamental incompleto, esse percentual é de 38,2% para as pessoas dessa faixa etária sem deficiência.

Quando todas as escolas estiverem dispostas a rever suas posturas padronizadas, quando a falta de preparo dos professores e das instituições deixarem de ser uma justificativa para a exclusão das pessoas com deficiência do sistema regular de ensino, a escola brasileira será inclusiva e o uso desse termo não será mais necessário, afinal, estará no princípio de toda educação.

Tenho refletido muito sobre esse tema e conversado com pessoas que vivem essa realidade.
Luciano é um dos meus assessores e tem deficiência visual. Perguntei a ele por que a inclusão ainda não é uma realidade em nosso país? Ele respondeu que para isso é necessário uma mudança interna do ser humano que será acompanhada de uma mudança cultural. Disse ainda que é preciso acabar com o estigma da anormalidade que a sociedade imputa às pessoas com deficiência e isso é um processo, um longo caminho a percorrer.

Neste caminho, a escola tem um papel fundamental, Mas não basta que as escolas tenham crianças com deficiência em sala de aula, é necessário que os professores desenvolvam atividades em grupo, algo que busque a cooperação entre os colegas de classe, algo que faça com que todos se sintam participantes do aprendizado.

A escola é o ambiente especial de convívio, de referências e de inclusão social, de aperfeiçoamento, de formação intelectual e moral.

Na escola as crianças não apenas ampliam seus conhecimentos, como também criam laços de amizade, de convivência, de respeito, de dignidade e de integração que ajudarão a prepará-las para os desafios futuros.

Necessitamos de aperfeiçoamento permanente dos professores, de adaptações da estrutura física das escolas, da indispensável colaboração dos pais e responsáveis e de toda sociedade.
A melhoria dos equipamentos e da infraestrutura física é de grande importância: salas de apoio equipadas com recursos educativos adequados, a adaptação do espaço físico, a construção de rampas, a adaptação de banheiros, entre outros diversos itens componentes de uma estrutura material de apoio.

Um dos pontos mais importantes para a inclusão de crianças com deficiência é enfrentar e vencer a barreira psicológica, que geralmente separa esses alunos dos demais.

Em pleno século 21, não podemos mais admitir esse tratamento atrasado e discriminatório.

O Irmão Flávio Azevedo, do Colégio La Salle (Brasília) afirma que o ambiente físico não é o mais importante em uma política inclusiva. O ambiente afetivo é que faz a diferença. Rampas e elevadores dão acesso às instalações. Respeito, aceitação, carinho e compreensão dão acesso ao coração, e é a esse ambiente que as crianças com deficiência mais querem ter acesso.

Uma educação plural, diversa, rica, contemplando a todas as pessoas, com e sem deficiência.
Assegurar uma educação de qualidade é, certamente, a forma mais segura de se promover a inclusão de todos em uma sociedade mais desenvolvida e justa.

Fonte: Advivo



#5. DE OLHO NA LEI

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

Acesso à Justiça à Luz da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Neste mês, recebi o convite de um amigo para participar como palestrante da Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Amazonas com o tema “Um olhar através da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: novas perspectivas e desafios”, nos dias 25, 26 e 27 de setembro.

A mim, caberá tratar de três artigos da convenção, a saber: artigo 13, artigo 14 e artigo 28. Esses dispositivos cuidam dos temas “Acesso à Justiça”, “Liberdade e Segurança” e “padrão de vida e proteção social adequados”.

Cumpre assinalar que essas temáticas já vinham sendo desenvolvidas em nosso país em menor amplitude, com base, unicamente, nos comandos encartados na nossa Lei Fundamental e em legislação infraconstitucional.

Ressalte-se que a incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com estatura constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da Carta da República, conferiu a esses assuntos maior notoriedade e o compromisso formal de nosso país perante a comunidade internacional de tornar concretos os comandos esculpidos no tratado firmado em Nova York em março de 2007, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto do Poder Executivo nº 6.949/2009.

Em apertada síntese, abordarei o “acesso à justiça”, rubrica do artigo 13 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

No que tange ao “acesso à justiça”, cumpre assinalar que a própria Constituição já traz regras específicas, aplicáveis a todos os cidadãos, nos termos do art. 5º, incisos XXXV, garantindo, inclusive, a teor do inciso LXXIV do mesmo art. 5º, a assistência jurídica integral e gratuita.

A Convenção, no entanto, dá ao assunto contorno específico destinado às pessoas com deficiência. O termo “acesso”, por exemplo, determina que as instalações do Poder Judiciário devem ser acessíveis, cujas construções devem observar os padrões de acessibilidade, de forma a permitir o ingresso das pessoas com deficiência.

De notar-se que os parâmetros de acessibilidade a que os órgãos do Poder Judiciário devem guardar observância visam a atender o público externo (quem o procura para resolver suas controvérsias” como, também, o interno (servidores com deficiência), a fim de que uns e outros interajam na sociedade de maneira adequada.

No aspecto da lei processual, inexistem regras voltadas à atuação da pessoa com deficiência como parte nos litígios. Os códigos de processo, civil e penal, referem-se às pessoas com deficiência, apenas, como meios de prova (prova testemunhal). Não é por outro motivo que critica-se tal situação, pois a pessoa com deficiência deve ser encarada na relação jurídica processual como sujeito de direito e não como meio de prova, somente.

Registre-se ainda que a Convenção impõe uma preparação adequada dos servidores que atuem nos sistemas judiciário e penitenciário. Trata-se de comando que ainda não foi acatado em nosso país. Não obstante a Recomendação do CNJ nº 27/2009, que recomenda aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 que adotem medidas para a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais de modo a promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas dependências, aos serviços que prestam e às respectivas carreiras, para a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade enquanto garantia ao pleno exercício de direitos, bem como para que instituam comissões de acessibilidade visando ao planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos e metas direcionados à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência, não se percebe, nos Tribunais, ações que efetivem o texto da referida recomendação.

Aliás, o próprio formato da norma de recomendação não lhe confere o devido grau de imposição às cortes brasileiras. Observa-se, aqui e ali, alguns poucos tribunais editando atos sobre a matéria. Mas ainda resta muito a ser feito nesse sentido.

É bem verdade, como adverte Luiz Gustavo Simões Valença de Melo (in Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Ed. Saraiva; São Paulo: 2012), que “há iniciativas legislativas e administrativas no sentido de se tornarem prioritários os procedimentos judiciais e administrativos que tenham pessoas com deficiência como parte ou intervenientes, condicionando o benefício às causas que tenham vinculação com a deficiência do interessado. Embora louvável, quanto aos fins, as medidas se revelam de duvidosa efetividade no sentido de tornar mais céleres os feitos em que integrem pessoas com deficiência, considerando que nossa legislação processual contempla uma gama tão extensa de prioridades, quer sejam objetivas – em relação ao procedimento, como ações de alimentos e mandado de segurança – quer sejam subjetivas – relativas aos sujeitos como os idosos, que esta seria apenas mais uma.”.

Todavia, como dito, o termo “acesso à justiça”, previsto no artigo 13 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é sobremodo amplo, de modo a não restringir-se à atuação da pessoa com deficiência dentro da relação jurídica processual. Necessário que o Poder Público aja de maneira integrada, produzindo legislação que garanta efetiva participação do litigante com deficiência no processo e, também, através de políticas que derrubem as barreiras arquitetônicas e atitudinais que comprometem de modo expressivo o direito fundamental de acesso à justiça das pessoas com deficiência.

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



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

O nó da discórdia

Reações dos dois lados do Atlântico contestam a nova ortografia já adotada no Brasil 
(Luiz Costa Pereira Junior)

Menos de seis meses após adotar o novo acordo ortográfico, Portugal ameaça mandar às favas a grafia que já vigora no Brasil. O secretário da Cultura português, Francisco José Viegas, de 49 anos, defende que o país pode "corrigir" o acordo multilateral, conforme a conveniência de seu país.

A manifestação é inédita entre altas autoridades portuguesas. O acordo ortográfico, assinado em Lisboa em 1990, começou a ser aplicado em 2009 no Brasil e, em Portugal, tem período de adaptação até 2015, durante o qual serão aceitas as duas grafias. Nos documentos do Estado, em escolas e serviços públicos, a adoção portuguesa começou em janeiro, seguindo o exemplo de imprensa e editoras, que já o faziam.

Consonantal
Ao programa Política Mesmo, da TVI24, Viegas defendeu em fins de fevereiro que "a ortografia poderá ser corrigida" nos próximos três anos. Segundo ele, é preciso "aperfeiçoar o que há para aperfeiçoar", pois o processo "não foi bem encaminhado" e foi decidido "à última da hora". Cada português poderá, até lá, "escolher a ortografia que prefere", pois "não há polícia da língua".

Viegas admite que o problema se concentra nas palavras de dupla grafia e nas sequências consonantais. A regra seria evidência, avalia ele, de que o acordo desagrega quando deveria unir, criando divergências que antes não havia, como a eliminação de consoantes não pronunciadas.

Muitas palavras têm consoantes mudas no português, mas elas nem sempre são as mesmas no Brasil e em Portugal. Assim, "actualidade" vira "atualidade" à brasileira, para ira de nacionalistas lusos, mas "facto" (acontecimento) se mantém, para diferir da pronúncia de "fato" (traje). Os portugueses devem abandonar "recepção", "aspecto" e "espectador", como continuamos a escrever no Brasil, para adotar "receção", "aspeto" e "espetador", porque aqui se pronuncia o c e o p nesses casos, lá não. Acentos, no entanto, permanecerão, em grafias divergentes de algumas palavras ("António" e "Antônio", "gênero" e "género"), conforme pronunciados.

O gesto de Viegas sinaliza que o desconforto português com o acordo já envolve instituições, não só protestos isolados. Em fevereiro, a primeira medida do poeta Vasco Graça Moura ao assumir o Centro Cultural de Belém, uma referência cultural no país, foi abolir o acordo no órgão. A posição de Moura deu ânimo a um processo de inconstitucionalidade movido em fevereiro por Ivo Barroso, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele prestou queixa na Provedoria de Justiça portuguesa por considerar que o "novo idioma" fere a Constituição de 1976, escrita em grafia antiga (portanto, para atualizar a grafia do país, só por emenda constitucional, raciocina o professor). Em maio, um abaixo-assinado, para que o parlamento extinga a lei ortográfica, tomou a 82ª Feira do Livro de Lisboa. O documento já circulara na internet em abril, em nome de um movimento chamado Iniciativa Legislativa de Cidadãos.

Repercussão
O presidente da Comissão de Língua Portuguesa do MEC brasileiro, Godofredo de Oliveira Neto, reagiu às iniciativas portuguesas. Considerou incompreensível que se reveja um processo que já concluiu seus trâmites jurídicos e políticos, apesar de estar em curso um período de transição.

Já Edviges Ferreira, presidenta da Associação de Professores de Português, entidade lusa que organiza os docentes da área, também criticou Viegas. Afirmou que "é de lamentar que entre os governantes não haja acordo". Faz referência à portaria do Ministério da Educação e Ciência (o MEC português) que obriga os professores de lá a aplicarem o acordo desde 2011.

- E agora, com que cara vão dizer aos alunos que cada um escreve como entende? - questiona ela.

A orientação às escolas lusas parece mesmo ambígua. Nas aulas, os alunos são punidos por usarem a grafia anterior, mas a dupla grafia foi admitida em exames escolares até 2013. A justificativa é que os manuais escolares estão com grafia antiga.

A grita não é só lusa. Em abril, num encontro de preparação para uma reunião de ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Angola se declarou favorável à ratificação do acordo, desde que se introduza nele o vocabulário angolano. A afirmação foi de Oliveira Encoge, diretor do Ministério das Relações Exteriores do país africano.

Brasil
Aqui, uma ação civil foi esboçada em abril por entidades como a Associação Brasileira de Imprensa. Elas alegam que setores importantes da sociedade, ligados à expressão escrita, como professores, linguistas, universidades, magistrados e imprensa, não foram ouvidos para a confecção do acordo.

Em março, houve uma primeira resposta da Advocacia-Geral da União a outro processo, uma ação popular aberta em nome do professor Ernani Pimentel, em Brasília. A ação considera ilegal implementarem-se alterações ortográficas sem conformidade com o acordo internacional. A alegação é que diversos países assinaram, mas o Brasil criou regras complementares, que não foram submetidas aos pesquisadores, ao Congresso e aos signatários. A AGU contra-argumenta que não cabe ação popular para discutir o acordo, que não é lesivo ao patrimônio público. Tornado lei, adotado pelo MEC, pelo mercado editorial e pela sociedade, a lei ortográfica é defendida pelo governo brasileiro.

Desde abril, Viegas sinaliza ligeiro recuo. Agora, afirma que é a favor do acordo, mas mudanças pontuais estariam previstas no texto da lei e caberia às academias, Brasileira de Letras e das Ciências de Portugal, realizá-las. O titular da pasta de Cultura quer que até o fim de 2012 os portugueses sugiram mudanças à comissão multilateral que elabora o Vocabulário Ortográfico Comum. Tal Volp consensual (o brasileiro foi oficializado pela ABL em 2010) só será concluído em 2014, num trabalho desenvolvido, diz Viegas, por representantes de todos os países lusófonos.

Academias
O gramático Evanildo Bechara, coordenador do acordo na ABL, considera prematura qualquer tentativa de alteração. E informa que não está participando de nenhum trabalho (nem a ABL) de revisão.

- Cada acordo é uma proposta, que tem de ser posta em uso pela população, para se sedimentar. Só depois de algum tempo estará pronto para receber alterações. Se em períodos curtos se propuserem reformas, de pequenas em pequenas mudanças haverá o desprestígio do trabalho longamente pensado e executado - diz ele.

Para Bechara, uma lei perde o prestígio se mudada a toda hora.

- Tais pessoas se inspiram na primeira parte no artigo 2º do acordo, que prevê revisão, sim, mas apenas de terminologias técnicas e científicas. Em Portugal, por exemplo, fala-se e escreve-se "Moscovo" (capital da Rússia), e "Nuremberga" (cidade alemã); no Brasil, fala-se "Moscou" e "Nuremberg". É a problemas assim que o artigo 2º se refere - explica.

Alterações
A ideia de "vocabulário ortográfico comum" teria sido extraída deste artigo 2º:

"Os Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à elaboração, até 1º. de janeiro de 1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, tão completo quanto desejável e tão normalizador quanto possível, no que se refere às terminologias científicas e técnicas."

- O acordo de 1990, agora em vigor, é o resultado do exame das diferenças entre os acordos de 1943, no Brasil, e de 1945, em Portugal. O de 1990 é a resolução das diferenças entre esses dois acordos. E não teve por fim igualar o léxico dos países lusófonos, mas fazer a maior aproximação possível, respeitando diferenças muito enraizadas. É por isso que ele tem condições de dar certo, ao contrário das tentativas anteriores, que previam a eliminação artificial das diferenças - diz o gramático.

Bechara insiste em que as alterações costumam ocorrer muito depois de adotados os acordos. A começar pelo de 1911, de Gonçalves Viana, em Portugal, alterado em 1915.
O brasileiro de 1943 era repleto de acentos diferenciais, expurgados só em 1971. O europeu de 1945 mudou em 75. Para Bechara, "95% do texto da lei atual" reproduz o acordo português de 1945.

- Por isso, não vejo razão para algumas pessoas em Portugal se mostrarem descontentes. Falam até em intervenção do governo no assunto. Só que o governo está muito preocupado com a situação econômica para preocupar-se com o léxico, que já está resolvido.

Um dos exemplos de Bechara para considerar inconsistente a resistência portuguesa ao acordo é a contagem de palavras que fez de um artigo de Vasco Graça Moura (o mesmo que aboliu o acordo no Centro Cultural de Belém), publicado este ano na imprensa lisboeta. Das 800 palavras contra o acordo ortográfico usadas por ele em "A opção", só uma seria mudada pelo novo léxico: "objectivo", que um brasileiro escreveria "objetivo".

Sinal de que a ortografia já estaria unificada, avalia o gramático.

//Fonte: (Colaborou Josué Machado)
Revista "Língua Portuguesa" - junho/2012



#7. ANTENA POLÍTICA

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

O marketing eleitoral e os problemas de nosso país
 
Quando eu trabalhava em um colégio da Rede Estadual de Ensino, foi-me solicitado explicar a meus alunos do 2º grau o que é marketing.
 
Aproximavam-se as eleições presidenciais de 1989, ansiosamente esperadas pela população brasileira, que, desde 1964, fora impedida de escolher o Presidente da República.
 
Cheguei à sala vestido com uma camiseta de meu candidato. Cumprimentei os alunos. Puxei a cadeira para a frente da mesa para estar mais próximo deles. Sentei-me tranquilamente, disse-lhes algo que me parecesse engraçado para chamar-lhes a atenção e lancei-lhes aos ouvidos uma pergunta que, creio, pelo menos naquele momento, eles consideraram idiota:
 
- Vocês já ouviram falar em Fernando Collor de Melo?
 
O "caçador de marajás" era o candidato mais cotado ao pleito. Contava com o apoio das organizações Globo e recebia muitos recursos para sua campanha. Seu nome mantinha-se firme à frente de todas as pesquisas eleitorais e era citado insistentemente pelos órgãos de comunicação.
 
Educada, a turma respondeu que sim.
 
Mas nós professores somos sempre um tanto chatos. Insisti nas perguntas:
 
- E em Leonel Brizola?
 
- Também! - os alunos responderam.
 
- Em Lula?, continuei.
 
E, mais uma vez, eles confirmaram.
 
Assim fui lembrando os candidatos, um por um, independentemente de sua classificação nas pesquisas.
 
Completa a lista, passei a outra pergunta:
 
- Quando vocês ouviram, pela primeira vez, o nome de Collor?
 
E, mais uma vez, desfilei toda a lista de candidatos, um a um, independentemente de sua classificação nas pesquisas. Por sua importância para a argumentação que eu preparara, o nome do ex-governador de Alagoas deveria ser sempre o primeiro.
 
Os alunos respondiam educadamente, ainda que não compreendessem o significado de minhas indagações.
 
Concluímos que Collor fora um dos últimos candidatos conhecidos pelo grupo. Quase nada sabia-se dele. Dirigi-lhes mais uma perguntinha:
 
- Como uma pessoa tão pouco conhecida pode tornar-se o candidato mais cotado a exercer o cargo político mais importante de um país?
 
Eles se embaraçaram. Alguns confessaram não saber explicar. a maioria manteve-se em silêncio.
 
Aí estava a oportunidade de que eu precisava para dizer-lhes que marketing é muito mais que a mera propaganda de um produto ou serviço.
Procurei descrever-lhes o que havia estudado sobre o processo de produção e comercialização de tudo o que utilizamos em nossa vida diária e fazê-los compreender que os empresários estão muito mais interessados em vender seus produtos que em satisfazer as reais necessidades de quem os adquire. Relatei-lhes a história, infelizmente verídica, do fabricante de pasta dentifrícia que alargou, em alguns milímetros, o orifício de seus tubos para promover o aumento de suas vendas. Ouvi-a, em aula, de um professor de organização e métodos, num curso de administração de empresas, na UFRJ. Ao narrar o fato, meu mestre buscava mostrar profunda admiração pelo autor da "grande façanha".
 
A turma ouvia-me em estranho silêncio. De repente, demonstrando bom grau de  sagacidade, uma aluna perguntou-me:
 
- O senhor quer dizer que os governantes são como produtos?
 
- Sim - respondi. Eles o são. Pense no quase nada que sabe de Collor.
Lembre-se de que, quando ele foi eleito governador do estado de Alagoas, a TV Globo já o apresentava como uma esperança para a política brasileira. Em quanto tempo ele ganhou a fama de "caçador de marajás"?
Os "marajás" são os servidores públicos. Eu, como servidor, não trabalho tão pouco como eles dizem, mas gostaria de receber os bons salários.
 
- O senhor acha que todos os candidatos são assim? - insistiu a moça.
 
- Desejo que o meu não o seja - respondi. Mas não posso "pôr as mãos no fogo" por ele.
 
Vitorioso, Collor viria a ter seu mandato cassado, em fins de 1992, sob acusação de diversos crimes. Quanto a Lula, a cujo partido eu estava filiado e de cujas atividades participava com dedicação, quando eleito, teve o seu manchado por denúncias de graves irregularidades praticadas por alguns de seus principais aliados, que, no momento em que redijo esta coluna, encontram-se sob julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
 
Na "democracia" em que vivemos, Os candidatos aos principais cargos públicos são produzidos nos gabinetes dos "partidos políticos", cuja maioria não passa de grupamentos de profissionais do poder. Seus programas são elaborados de acordo com os interesses dos grandes empresários que lhes financiam as riquíssimas campanhas eleitorais. Sua ética é a mesma dos que estão mais interessados em vender seus produtos que satisfazer as necessidades dos que os adquirem. As eleições obedecem às regras do mercado.
 
Para isto, são muito importantes os profissionais do chamado "marketing eleitoral", ofício considerado pelos neoliberais tão digno quanto a medicina ou o magistério.
 
Os proprietários dos órgãos de comunicação, empresários como quaisquer outros, também favorecem-se do processo. Interessa-lhes mais vender as notícias que bem informar o povo. Mas eles são considerados "formadores de opinião. Seus principais clientes são os mesmos empresários que financiam as riquíssimas campanhas eleitorais. Em outras palavras, o papel dos órgãos de comunicação é convencer o eleitorado de que o "estado democrático" em que vivemos é legítimo, nosso país é o mais bem administrado do mundo e as políticas públicas de nosso governo são as mais adequadas a nossas necessidades.
 
Ante tal situação, sentimo-nos impotentes. Nossa autoestima é baixa e a realidade parece-nos imutável.
 
Felizmente não o é. Não há problemas sem solução. Podemos:
 
- acompanhar o desenvolvimento do processo político e escolher nossos candidatos em listas de partidos não comprometidos com os grandes financiadores de campanhas;
 
- ouvir os discursos eleitorais, preocupados com caráter coletivo das propostas de seus autores;
 
- perguntar-nos, sempre, ao tomar conhecimento das propostas dos partidos e seus candidatos, quem serão seus verdadeiros beneficiários;
 
- organizarmo-nos em grupos para discutir os problemas que nos afligem e buscar, junto aos poderes competentes, soluções para eles;
 
- combater a participação nas eleições dos grandes financiadores de campanhas;
 
- filiarmo-nos a um partido cujas propostas satisfaçam nossa forma de compreender o mundo e participar de suas atividades;
 
- exercer pressão sobre os governantes, em defesa de nossos reais interesses;
 
- etc.
 
Com os exemplos acima, não pretendo apresentar aos companheiros soluções imediatas para nosso país, mas apenas lembrar-lhes de que não somos incapazes de defendermo-nos da ganância dos poderosos. É verdade que o momento político que vivemos é profundamente difícil. Mas, se nada fizermos para reagir, não teremos como negar que nossa omissão é uma das causas fundamentais de nossos problemas.
 
hercen@terra.com.br



#8. PAINEL ACESSIBILIDADE

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



Descrição da foto para deficientes visuais: Em primeiro plano estão Jimmy e Deborah Prates segurando uma faixa escrito �gPerimetral Sim�h. No plano de fundo, acima, se encontra o viaduto da perimetral com alguns veículos transitando.


Duros, impiedosos e inexoráveis é como vejo os atuais gestores/administradores da nossa RJ. Inacreditável a INSENSIBILIDADE e a crueza dos humanos que se fantasiam com o traje de GESTOR DA AFLIÇÃO/AGONIA. Quem são esses? Todos os que auferem votos as custas, também, das DESVENTURAS alheias e, quando estão vestidos com o manto do PODER, se esquecem das suas promessas de campanha. Para esse enfoque refiro-me a precariedade no quesito ACESSIBILIDADE.

Envolvida no pleito eleitoral/2012, foi que participei no dia 6/7, da abertura oficial da campanha para a prefeitura da RJ do nosso deputado OTAVIO LEITE. OTAVIO convidou-nos a abraçar a ideia PERIMETRAL SIM.

Demo-nos as mãos numa corrente de energia positiva simbolizando o pleno REPÚDIO a vergonhosa intenção do atual Sr. Gestor quanto a DEMOLIÇÃO do elevado da PERIMETRAL. Sob qual pretexto? Pasmem! Por ter aspecto desagradável. Por ferir a vista, melhor explicando, a estética!

Perceberam nosso dinheiro indo ralo abaixo? Pois é, tivesse o Administrador mais SENSIBILIDADE, ao invés de delirar com o desmonte de bem que atende a população, teria pensado em deixar todo o entorno da PERIMETRAL ACESSÍVEL e com baixo custo!

Sinto-me mal registrando essa desumanidade com o Povo Carioca. Noutro dia um amigo relatou-me que uma criança da Família precisou ser medicada e foi levada para uma UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, valendo dizer a famosa UPA. Muito SER HUMANO em situação de padecimento físico para pouquíssimo atendimento. Bem diferente do falso alarde de tratamento digno veiculado pelo Sr. Gestor. Em síntese, meu amigo teve que chamar a POLÍCIA para que o médico atendesse a criança. Risível foi ter ouvido que ainda foi alertado de que não procedesse mais daquela forma!

Os professores do município são super mal remunerados, bem como os funcionários públicos em geral. Mas fico focada na educação. As escolas nem giz possuem! Os professores usam canetas compradas com o mísero "vencimento". A desculpa? Falta de verba. Mas para a demolição da PERIMETRAL, apenas por ser feia, HÁ VERBA! Ratifico que o pior cego é o que não quer ver.

Veio-me a mente o conto de Hans Christian Andersen, A ROUPA NOVA DO IMPERADOR. Será que só enxergamos o que os Sr. Gestor ORDENA? Estaríamos todos com os cérebros anestesiados? Tolos? Bobos da corte?

No contraponto Abraham Lincoln afirma: "Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento". Quando despertaremos? Na verdade somos omissos na política. Gostamos de discutir as questões que nos afligem em mesas de bar. Entre um e outro pensamento dizemos: GARÇOM! MAIS UM CHOPE. E o papo rola. Lá pelas tantas dizemos: GARÇOM! A SAIDEIRA E A CONTA. Acordamos com o despertador para mais um dia de trabalho.

OTAVIO LEITE assumiu e registrou sua manifestação, se futuro administrador, de manter a via de acesso no centro da RJ, rotulando a represália de "PERIMETRAL SIM". Disse Otávio que não é contra o belo. No entretanto, gastar uma "FORTUNA" para desmanchar um bem - que nem pertence ao município do RJ, - sob o escopo de que é FEIO, é, no mínimo, uma INSENSATEZ, ante as prementes e gritantes necessidades da população.

O POVO TEM QUE MORRER! Lembram dessa frase repetida por um dos personagens encarnados pelo então querido CHICO ANÍSIO? Bastante oportuna para essa crônica.

O nosso protesto contra esse gesto desmedido ocorreu na Praça XV de Novembro, próximo a ALERJ, centro da RJ, por onde transitam diariamente milhares de pessoas. Corresponde, pois, a um espaço de suma relevância, já que vai desde a estação das Barcas rumo a estação do Metropolitano da Carioca.

Notei a falta da ACESSIBILIDADE no local. Como o cego só não vê, foi que pedi a um amigo arquiteto, sensível a questão da acessibilidade que me emprestasse seus bons olhos para uma vistoria no entorno da PERIMETRAL.

Luis Fernando, solidário, comentou comigo que o local sedia importante ligação de modais de alta capacidade. De um lado, as barcas ligando o Rio à Niterói e, de outro lado, o Metrô interiorizando o transporte pela cidade e outras partes. Por exemplo, saliento a estação do Metrô da Central do Brasil interligando as pessoas com o transporte ferroviário, de forma a conectá-las com outros municípios, tais como Nova Iguaçu e Caxias.

A realidade mostra que as soluções em acessibilidade na Praça XV de Novembro está aquém do previsto em farta legislação vigente. A prova de que os gestores nem sabem o que é acessibilidade está na paisagem urbana, já que tão-só estão contemplados os deficientes físicos. Apenas existem algumas rampas e, ainda assim, muitas sem as inclinações adequadas para acesso ao mergulhão onde os ônibus fazem ponto.

Plena precariedade. Tudo de modo "lambão".  O piso desnivelado prejudica a conservação das cadeiras de rodas, bem como das biqueiras das bengalas dos cegos. Pisos táteis? nem pensar! Num espaço enorme fica a pessoa cega perdida, vendo-se obrigada a ficar a mercê de uma "alma caridosa" para guiá-la rumo ao destino desejado.

Ah! Existe uma escada nesse campo do terminal dos ônibus que está coberta por uma madeira. Sim. Quem imaginou uma rampa acertou! Como há uma obra, bem provável ser ela destinada a passagem de material, carrinhos de mão, etc. Um deficiente físico nela despencaria!

Programação visual, também NÃO. Uma pessoa surda fica perdida sem saber o direcionamento de coisa alguma.

Como mostram os arquitetos pelo mundo, basta criatividade para revestir de tratamento paisagístico a PERIMETRAL, tornando-a ponto de atração da MARAVILHOSA RJ.

Cidades como Sydney e Nova Iorque, por ilustração, têm as respectivas áreas portuárias renovadas para fins turísticos. Sydney, considerada recentemente como a quinta melhor cidade do mundo, possui elevado de dois níveis, um para automóveis e outro para transporte público de alta capacidade (ferroviário), revestido com um belíssimo tratamento artístico e paisagístico. O resultado é duplamente belo! Uma vez pela paisagem e outra por se verificar que o recurso público fora bem aplicado.

Aqui, pertinho de nós, na cidade de Guayaquil, Equador, todos os pilares dos viadutos e elevados são revestidos de painéis cerâmicos ao estilo Portinari. um museu ao ar livre.

Repito: QUE PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE É A RJ, HEIN?

Viram, mais uma vez, como a chave do sucesso é a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL JÁ?

Carinhosamente.

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

Prezados,

Seguem dicas importantes especialmente para quem adquiriu ou pretende adquirir um computador em lojas que montam as máquinas diretamente a partir dos componentes ao invés de revenderem-nas prontas. Mas, mesmo para quem compra direto de fabricantes como Dell e HP, a maioria das dicas do artigo abaixo se aplica. O endereço do artigo original é este:
http://pcworld.uol.com.br/dicas/2012/07/26/os-principais-cuidados-com-software-ao-montar-um-pc/

Mãos à obra e até a próxima.

***

Os principais cuidados com software ao montar um PC
Marco Chiappetta, PCWorld EUA - 26/07/2012

Montar um PC é um processo composto por vários passos. Primeiro é necessário escolher uma plataforma e um gabinete que atenda a suas necessidades. Em seguida é necessário fazer uma boa pesquisa de mercado e adquirir os componentes individuais. Depois  que você tiver todos eles em mãos, pode começar a montagem propriamente dita. Detalhamos o processo no primeiro artigo desta série, chamado "Os principais cuidados com hardware na montagem de um PC" - ver http://goo.gl/1Fp9e -.

Mas o processo não termina depois que você fecha o gabinete da máquina, já que é necessário instalar software antes de poder usar o PC para qualquer coisa. Infelizmente, muitos montadores inexperientes simplesmente encaixam as peças, instalam um sistema operacional "de qualquer jeito" e dão o serviço por terminado. Na verdade, são necessários vários passos para garantir que o novo computador esteja rodando de forma confiável e com o máximo de desempenho.

É necessário, por exemplo, confirmar que todos os componentes tem as mais recentes versões da BIOS ou firmware, bem como os drivers mais atuais. O sistema operacional também deve ser completamente atualizado, e não devemos esquecer aqueles pequenos ajustes que podem ajudar a tirar proveito extra de alguns dos componentes. Vamos começar?

Atualizações de BIOS e Firmware

Há quem afirme que não é necessário atualizar a BIOS ou firmware de um componente a não ser para resolver um problema específico, enquanto outros acham que manter todos os componentes atualizados para impedir dores de cabeça futuras é uma boa ideia. Sou da segunda opinião, já que um firmware atualizado geralmente resolve problemas de compatibilidade e desempenho (que talvez você nem saiba que acontecem), e ocasionalmente traz novos recursos.

Quando você montar seu novo PC, verifique os sites dos fabricantes em busca de novas versões da BIOS ou firmware de componentes como placas-mãe, discos de estado sólido, unidades ópticas, controladoras RAID e placas de vídeo. Muitos componentes adquiridos em lojas ou online podem ter ficado parados em uma prateleira por semanas, talvez meses, e durante esse tempo o fabricante pode ter continuado a refinar e aprimorar o firmware. Para tirar proveito dessas melhorias, você vai precisar atualizá-lo.

Fabricantes de placas-mãe frequentemente atualizam produtos para resolver incompatibilidades, aprimorar a capacidade de overclock ou adicionar suporte a novos processadores e tecnologias de memória, entre muitas outras coisas. A maioria das placas-mãe modernas tem ferramentas integradas para instalação de uma versão atualizada da BIOS. Ela pode ser baixada no sítio do fabricante, copiada para uma pen e então instalada usando as ferramentas integradas. Se você tem uma placa-mãe mais antiga, sem um mecanismo de atualização integrado, pode ser necessário inicializar a máquina a partir de um "disco inicializável" contendo uma versão mínima do DOS e uma ferramenta ofertada pelo fabricante.

Atualizações de firmware para discos de estado sólido e unidades ópticas variam de fabricante para fabricante. Alguns fornecem utilitários que rodam no Windows, enquanto outros rodam a partir de discos inicializáveis no DOS. No caso das unidades ópticas, as atualizações de firmware geralmente resolvem problemas de compatibilidade com novos meios, e muitas vezes melhoram o desempenho na gravação de discos. Já as atualizações de unidades SSD costumam ser muito mais substanciais, já que elas são uma tecnologia relativamente recente. Não é incomum uma atualização mudar completamente o desempenho do drive - geralmente para melhor. Mas tenha em mente que muitas atualizações para unidades SSD são destrutivas, ou seja, resultam na perda de toda a informação armazenada nelas. Verifique se esse é o caso, e sempre faça uma cópia, antes de continuar.

Já atualizações para controladoras RAID são menos comuns, mas não custa dar uma olhada no sítio do fabricante. Elas podem melhorar o desempenho e resolver problemas relacionados à corrupção de dados. As atualizações para GPUs (placas de vídeo) costumam resolver incompatibilidades com modelos específicos de placas-mãe e resolver bugs.

Instalação do sistema operacional

Embora haja uma boa variedade de opções quando o assunto é o sistema operacional, neste artigo presumo que você é um usuário de Windows. Mesmo que este não seja o caso, um procedimento correto de instalação e atualização é importante em qualquer sistema.

A instalação de um sistema operacional não termina quando você inicia pela primeira vez no novo sistema. Infelizmente esse é o ponto onde muitos usuários começam a instalar aplicativos e poluir o sistema com "lixo" baixado na web. Em vez disso, imediatamente após terminar a instalação do Windows conecte-se à web (o que pode exigir a instalação de drivers para a placa de rede ou interface Wi-Fi) e rode o Windows Update.

Depois de completar a primeira rodada de atualizações, execute o Windows Update novamente até que não hajam mais atualizações disponíveis. Muitas falhas de segurança no Windows, e em aplicativos inclusos com ele, precisam ser corrigidas após a instalação do sistema, e o melhor é fechar esses "buracos" de uma vez para evitar o risco de ser vítima de ataques ou infecção por malware. Algumas atualizações também corrigem problemas de compatibilidade com software de terceiros ou adicionam novos recursos ao sistema operacional.

Mas preste muita atenção à lista do que é atualizado. O Windows Update vai oferecer-se para instalar os drivers de vários componentes, e se você já os baixou do sítio do fabricante, não há necessidade de instalar versões provavelmente mais antigas via Windows Update.

Drivers, pegue todos eles

Depois de atualizar o firmware e o sistema operacional é hora de instalar os drivers mais recentes para todos os seus componentes. Este é o ponto mais crucial para garantir o melhor desempenho e estabilidade de sua máquina. Recomendo que, se possível, você não instale drivers do Windows Update ou do CD/DVD que veio com um produto. Como já mencionei, o Windows Update muitas vezes tem drivers mais antigos, e os que estão no CD ou DVD podem ser mais antigos ainda.

Recomendo visitar o sítio de cada fabricante para baixar os drivers da placa-mãe/chipset, placa de vídeo, placa de som, placa de rede e qualquer outro hardware em seu computador. Mas no caso das placas de vídeo, esqueça o fabricante da placa. Vá direto ao sítio do fabricante da GPU (geralmente AMD ou Nvidia), e baixe os drivers mais novos disponíveis para a placa. Este passo é especialmente importante para jogadores, já que novos drivers de vídeo geralmente corrigem bugs ou melhoram o desempenho de certos jogos.

Note também que é necessário instalar os drivers numa ordem específica. Não existe uma regra imutável, mas o recomendado é começar pelos drivers da placa-mãe ou chipset, já que isso tipicamente afeta também as controladoras USB e SATA, o barramento PCI Express (ao qual as placas são conectadas) e outros ajustes de baixo nível. Depois, instale os drivers da placa de vídeo, e aí o resto.

Ajuste fino

Depois de completar a instalação dos drivers, você pode prosseguir com os toques finais. Há inúmeros ajustes do Windows que podem melhorar o desempenho ou praticamente qualquer outro aspecto do sistema operacional. Na verdade, tantos que é impossível cobrir em um único artigo. Mas posso lhe dar algumas dicas:

Há muitos ajustes a componentes específicos que valem a pena. Se a máquina tem um disco de estado sólido (SSD) recomendo rodar o SSD Tweaker - www.elpamsoft.com/?p=SSD-Tweaker -. Esse utilitário modifica vários parâmetros do sistema operacional, como o serviço de indexação e algumas opções legadas do sistema de arquivos NTFS, para aumentar o desempenho do SSD em geral e a confiabilidade a longo prazo. No caso das placas de vídeo há utilitários de terceiros como o Afterburner da MSI - http://event.msi.com/vga/afterburner/index.htm - ou o Precision da EVGA - www.evga.com/precision/ -, que tornam fácil a tarefa de ajustar a velocidade de um ventilador ou fazer um overclock da GPU.

Ajustar o próprio Windows para o melhor desempenho (e mínimo incômodo) também é recomendável. Especificar manualmente um arquivo de swap (pagefile) estático é uma boa forma de certificar-se que o PC nunca fique sem memória virtual, e de minimizar os acessos ao HD ou escrita desnecessária no SSD. Mas não desabilite a memória virtual: embora ela não seja sempre necessária, alguns aplicativos ainda precisam dela para funcionar corretamente. Também recomendo substituir alguns dos aplicativos inclusos com o Windows por versões superiores desenvolvidas por terceiros. Por exemplo, você pode substituir a ferramenta de desfragmentação pelo Defraggler - www.piriform.com/defraggler -, e complementar o Utilitário de Limpeza de disco com o CCleaner - www.piriform.com/CCLEANER -, ambos da Piriform.

Depois de completar toda a instalação e ajustes, rode o Utilitário de Limpeza de Disco (e o CCleaner) para varrer lixo restante e arquivos temporários, e recuperar o máximo de espaço em disco possível. Não se espante se você ganhar alguns gigabytes de espaço extra, mesmo numa máquina supostamente "limpa". E se o PC tem um HD tradicional, depois que ele estiver limpo faça uma desfragmentação (mas nunca faça isso em uma unidade SSD).

Embora seja impossível cobrir todos os ajustes e nuances de todas as combinações possíveis de hardware e software neste artigo, espero que tenha conseguido dar a vocês uma visão geral de como configurar e otimizar adequadamente um novo PC. Basta lembrar: o processo não está terminado simplesmente porque você juntou as peças e rodou o instalador do Windows. Atualize a BIOS e o firmware, o sistema operacional, instale os drivers mais recentes e ponha o lixo pra fora antes de declarar que seu PC está "pronto".
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Colunista:  VALDENITO DE SOUZA (vpsouza@terra.com.br)

*Inovação para pessoas com deficiência

Um polo de inovação voltado a criar tecnologia em favor das pessoas com deficiência. Assim é o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA), alocado no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), em Campinas (SP), que o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marco Antônio Raupp, vai inaugurar no dia 20 de julho. Ele será a principal referência para os 25 núcleos de tecnologia assistida, laboratórios e unidades de pesquisa,
que irão integrar uma rede nacional voltada a elaborar tecnologias que aumentem a acessibilidade desses brasileiros com algum tipo de deficiência. Os núcleos estão localizados em 18 estados e no Distrito Federal. No total, serão alocados R$ 3 milhões do orçamento da União para os núcleos e unidades de pesquisas nas universidades. As verbas serão empregadas na aquisição de equipamentos e de materiais para o funcionamento e instalação. Cada projeto aprovado poderá
receber valores que variam de R$ 100 mil a R$ 500 mil.
Para o secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do MCTI, Eliezer Moreira Pacheco, é estratégico para o país produzir em território nacional os equipamentos e aparelhos de uso por parte das pessoas com deficiência, pois, atualmente, grande parte do material utilizado é importado, bem como vários tipos de próteses. Além disso, ele ressalta que é preciso mudar a cultura do tratamento que se dá aos brasileiros com algum tipo de limitação. Muitas vezes,
lembrou, pequenas coisas que não exigem maior complexidade deixam de ser feitas, como é o caso do rebaixamento de calçadas, lembrou.
O Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem uma população de 24 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.
Esse contingente é um número bastante expressivo e não é mais possível que o poder público e a sociedade negligenciem suas demandas de integração. Melhorar as vias públicas e os acessos aos prédios e produzir os equipamentos protéticos específicos são tarefas urgentes a serem cumpridas.

//Fonte:(Correio do Povo - Editorial)

*EyeRing reconhece distâncias, cores e preços

Uma equipa de investigadores norte-americanos, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), desenvolveu uma mini-câmara com voz integrada e de fácil transporte, aliás é um anel e poderá substituir a bengala branca dos invisuais.
O dispositivo, chamado de EyeRing, “é intuitivo”, segundo dizem os cientistas Suranga Nanayakkara e Roy Shilkrot. Para usá-lo basta colocá-lo no dedo, apontar para um objecto e carregar num botão. Assim, a câmara do EyeRing tira uma fotografia e, em segundos, redige uma mensagem áudio com pormenores como a distância a que fica o objecto.
As capacidades desta nova tecnologia não ficam por aqui, já que se o utilizador pronunciar as palavras “cor” ou “dinheiro”, o anel por reconhecer a cor e dizer o preço de um objecto ou mesmo identificar de quanto é uma nota.
Portanto, se apontarmos para uma camisa numa montra e clicarmos duas vezes num pequeno botão na lateral e determinarmos a função desejada (identificar moedas, textos, preços em etiquetas e cores), a imagem é enviada via Bluetooth para o telemóvel, onde uma aplicação usa algoritmos de visão computacional para processar a foto e anunciar em voz alta o que ele está a ver (verde, 20 euros, etc.). Para tal, basta apontar, falar, carregar no botão e ter um smatphone no bolso.
O EyeRing é revestido de plástico, inclui uma minúscula câmara, um processador e ligação Bluetooth. A melhor parte é que nem sequer é necessário tirar o telefone do bolso e desbloquear o teclado.
Os engenheiros pretendem ainda melhorar o protótipo antes de comercializá-lo. O objectivo é reduzir o tamanho do anel, para que seja mais confortável usá-lo durante um período mais longo, acrescentar-lhe algumas funções, especialmente uma câmara em tempo real.
Os investigadores consideram que poderá ser um objecto com várias funcionalidades e mesmo ser usado como guia turístico interactivo.
//Fonte: Agencia portuguesa


*Avanços tecnológicos ajudam deficientes a se inserir no mercado

Enquanto o mundo celebra as extraordinárias conquistas dos atletas paraolímpicos nos jogos de Londres, portadores de deficiências em todo o mundo enfrentam desafios cada vez mais sérios na luta por espaço no mercado de trabalho.

As dificuldades físicas, aliadas ao preconceito e ignorância, ficam ainda mais difíceis de superar em tempos de recessão econômica.

Muitos acreditam que a tecnologia - que auxiliou tantos atletas durante as Paraolimpíadas - tem um papel importante em permitir que o portador de necessidades especiais brilhe também fora do Parque Olímpico, realizando seu potencial nas mais diversas profissões.

A BBC ouviu alguns dos profissionais trabalhando para isso.

Tecnologia pode liberar força de trabalho, até então, subutilizada, de acordo com Hugh Herr, do MIT Revolução Biônica.

Um dos líderes na batalha para que a tecnologia abra os caminhos do mundo aos portadores de deficiências está o americano Hugh Herr, professor do Media Lab do MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Massachusetts, Estados Unidos.

Ele acredita que os avanços da tecnologia biônica podem liberar o potencial de uma força de trabalho que, até agora, vinha sendo subutilizada.

"Eu prevejo uma revolução de biônicos", disse Herr.
"Estamos entrando em uma era biônica, onde começamos a ver tecnologia que é sofisticada o suficiente para imitar funções fisiológicas importantes".

Ele fala com convicção e tem boas razões para isso.
Como diretor da companhia iWalk - que fabrica próteses robóticas que imitam as funções de membros do corpo humano - Herr trabalha com biônicos diariamente.

Além disso, o professor personifica a revolução que prevê. Durante uma mal sucedida expedição de alpinismo em 1982, Herr sofreu ulcerações tão graves provocadas pelo frio que suas pernas tiveram de ser amputadas abaixo dos joelhos.

Hoje, graças aos produtos que ele próprio desenvolveu, Herr continua a praticar alpinismo.

As próteses biônicas que produz são tão avançadas que não apenas imitam as funções de uma perna humana normal - elas são, em vários aspectos, superiores. E estão disponíveis comercialmente em outros 50 centros espalhados pelos Estados Unidos.

Um cliente da iWalk, um trabalhador de fábrica de Ohio, conseguiu voltar ao trabalho apenas duas semanas após ter suas novas pernas ajustadas.

"Podemos colocar as pessoas de volta no trabalho, o que é (uma conquista) imensa. Só isso custaria ao estado milhões de dólares".
"Além disso, podemos reduzir ou eliminar gastos".

Herr explicou que, quando uma pessoa manca, há efeitos colaterais, como dor nas costas e nas juntas. E eles tendem a aumentar com o passar dos anos.

"Tivemos pacientes cuja dor foi cortada pela metade, ou em 75%, o que é bastante" 

Combatendo o estigma Para alguns, no entanto, não se trata de retornar ao antigo emprego e, sim, de conseguir um trabalho.

Barbara Otto é diretora da ONG Think Beyond the Label, uma entidade que tenta auxiliar empresas que desejam contratar pessoas com necessidades especiais.

A ONG criou um portal digital que funciona como uma rede social, permitindo que empregadores e força de trabalho façam contato.
A entidade organiza, por exemplo, feiras online onde empresas e candidatos a empregos podem se encontrar.
Com isso, Think Beyond the Label tenta romper o estigma que tantas vezes mantém pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho.

"A grande vantagem dessas feiras profissionais online é que não há necessidade de que as empresas viajem, e não há a necessidade de que as pessoas com deficiências viajem para um determinado local".
"Isso rompe quaisquer inibições que um empregador possa ter, ou que uma pessoa  portadora de deficiência possa ter, ao entrar em contato".

Otto acredita que empresas têm muito a ganhar ao empregar pessoas com necessidades especiais.

"Sempre digo, se você quiser contratar alguém que pense diferente, empregue uma pessoa portadora de alguma deficiência".
"Suas experiências diárias fazem com que procurem inovar".
"Quando buscamos inovações em design, tecnologia ou em usos de softwares, pessoas com deficiências são sempre capazes de oferecer essa inovação que faltava porque precisam inovar na sua vida diária".

Acesso ao trabalho
Outra importante frente de batalha na luta para colocar portadores de deficiências no mercado profissional é garantir a eles o acesso ao local de trabalho.

"A tecnologia terá um papel central nesse processo", disse Alan Roulstone, professor de inclusão da Northumbria University, nas imediações de Newcastle, no norte da Inglaterra.

Ele acredita que a grande estrela nesse palco são as tecnologias de navegação ambiental, ou sistemas de navegação por satélite adaptados para uso em prédios de escritórios.

"Tendo em vista a maneira como a telefonia e as tecnologias de GPS (Global Positioning Systems) estão se desenvolvendo, acho que é apenas uma questão de tempo para que você tenha apps para celulares que permitam que pessoas com deficiências visuais, declínio cognitivo ou dislexia naveguem pelo ambiente".

Críticas
Alguns observam com cautela a emergência de tecnologias capazes de nos levar além das fronteiras da natureza - particularmente no caso dos biônicos, que podem ser usados para aumentar as capacidades do corpo humano.

Essas questões não preocupam Hugh Herr, do MIT Media Lab. E ele explicou por que:
"Existe tanta dor e sofrimento no mundo hoje por causa de corpos que não funcionam muito bem. A narrativa dominante é construir uma sociedade onde essa dor e sofrimento sejam reduzidos".
"As pessoas, em geral, não acham que isso não seja ético". E acrescentou:
"Eu não consigo ver um problema em irmos além do que a natureza pretendia. Nós já fazemos isso, com celulares, bicicletas, carros e aviões".

//Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/conheca-os-avancos-tecnologicos-que-ajudam-    deficientes-a-se-inserir-no-mercado-de-trabalho.html


* Livro infantil em Braille terá lançamento em Campinas e Paulínia

Desenvolvida com apoio da Pró-Visão para leitores deficientes visuais, obra será distribuída gratuitamente para alunos de escolas públicas.

Idealizado pela produtora cultural Silvia Maria Track, da Track&Marketing, e viabilizado pela Lei Rouanet de incentivo cultural, com apoio da Merial Saúde Animal Ltda, o livro infantil "Apito apitô, pito pitô", de João Proteti, com ilustrações de André Ceolin, terá lançamento nesta quarta (20), em Campinas (às 9h30, na sede da Pró-Visão) e em Paulínia (às 14h30, na EMEF Prof. Dr. José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos).

Com tiragem inicial de três mil exemplares, o livro tem impressão convencional e também traz como diferencial a transcrição do texto em Braille, realizada pela gráfica da Pró-Visão - Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual, a única no interior de São Paulo a dispor de equipamentos para essa modalidade de impressão. A obra terá distribuição gratuita para alunos da rede pública de Paulínia e para crianças atendidas pela Pró-Visão.

Voltado a leitores na faixa etária de 6 a 10 anos, "Apito apitô, pito pitô" é um poema escrito com lirismo e humor sobre o que acontece num dia no sítio.
O sol nasce e faz o galo apitar e todo o desenrolar que isto provoca revela o harmonioso e divertido convívio dos animais domesticados com o ser humano.

"O livro narra uma estória que se passa lá na roça, longe da urbanidade, onde humanos criam diversas espécies de animais, os chamados animais domésticos.

O apito da história é o cocoricó do galo acordando o dia. O galo se empolga e vai cantando cada vez mais alto e vai acordando toda a bicharada. E de tanta empolgação acaba acordando até o humano. Aí é que entra o pito (que nós das cidades chamamos de bronca). Nós humanos somos assim. Às vezes nos aborrecemos com a lógica da natureza. E o galo, desanima? Nada como um dia após o outro...", conta o autor João Proteti.

Natural de Andradina e atualmente morando em Campinas, Proteti também é autor, entre outros trabalhos, de "As casas do caramujo", "A borboleta sapeca" e "Umbigo", todos em linguagem Braille.
Já o ilustrador André Ceolin nasceu em São Paulo e hoje vive em Paulínia. Entre outros livros, também é responsável pelas ilustrações de "O Pinguim da geladeira" e "A Formiga e a mosca" (ambos da Fundação Educar), além de diversos livros didáticos.

Estímulo à leitura e à inclusão
“O objetivo de Apito apitô, pito pito é despertar nas crianças o gosto pela leitura e também pela escrita, além de fazê-las pensar, refletir, respeitar a natureza e divertirem-se", explica Silvia Track, da Track&Marketing Comunicação e Eventos, de Campinas, responsável pelo projeto "Bichos do Coração" (Pronac 107191) para a publicação do livro. A empresa atua desde 2005 na formatação, realização e captação de recursos de projetos culturais e esportivos através de mecanismos de incentivo.
Para o presidente Marcelo Bulman, da Merial Brasil, o apoio cultural ao projeto está em consonância com o comprometimento da empresa e de seus colaboradores com as mais diferentes questões que afetam a sociedade.
A Secretária de Educação de Paulínia, Maria Estela Sigrist Betini, ressalta o papel da obra não só para disseminar entre as crianças o prazer do hábito da leitura, mas também por assegurar a estudantes com deficiência visual o acesso ao seu conteúdo, graças ao recurso da impressão em Braille.

Sobre a Pró-Visão
Fundada há 30 anos pela professora Teresinha de Arruda Serra von Zuben, a Pró-Visão é uma entidade sem fins lucrativos que atende hoje, de forma regular e gratuitamente, cerca de 60 crianças de Campinas e de municípios vizinhos, a maioria proveniente de famílias carentes, além de adolescentes, adultos e idosos cegos ou com baixa visão.
O trabalho especializado desenvolvido pela instituição compreende projetos de inclusão digital, alfabetização em Braille, estimulação sensório-motora, e atividades referentes à alimentação, higiene pessoal, saúde, ao vestuário e ao esporte, entre outras, por meio de uma equipe profissional multidisciplinar.

Serviço:
Evento: Lançamento do livro infantil "Apito apitô, pito pitô"

Local: Pró-Visão. Avenida Antonio Carlos Sales Jr, 580, Jardim Proença - Campinas. 
Tel.: (19) 3254-4648
Data: 20 de junho
Horário: 9h30

Local: EMEF Prof. Dr. José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos. Rua Luis Fávero, 06, Jardim Morro Alto - Paulínia. 
Tel.: (19) 3874-4414
Data: 20 de junho
Horário: 14h30

//Fonte:  | Campinas.com.brB



# 11.PERSONA

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

Entrevistado: Professor Paulo Felicíssimo
Ex-aluno e Ex-professor do Instituto Benjamin Constant
 
1. Onde nasceu e onde reside atualmente?
 
PFF: Nasci em 28 de setembro de 1943, na cidade do Rio de Janeiro, onde agora também resido.
 

2. Já nasceu com deficiência visual? fale um pouco sobre sua infância e a convivência com a família e amigos.
 
PFF: Como uma das muitas vítimas do sarampo, perdi a visão com dois anos e dois meses de idade, havendo minha mãe falecido na mesma semana, perdas que muito sofrimento trouxeram a meu pai assim como aos tios mais próximos e, bem provavelmente, hão de ter deixado marcas significativas em minha infância, pois ainda me recordo de haver experimentado, durante ela, episódios ocasionais de uma inexplicável tristeza. Ademais, não é impossível que as manifestações alérgicas, representadas por urticárias e terríveis crises asmáticas, que me perseguiram até o final da adolescência, estejam ligadas a tais fatos.

Não obstante, quanto a carinho e assistência, se houve crianças deficientes mais felizes que nós (meu irmão tinha deficiência mental congênita), foram poucas. Afinal, a irmã de nossa mãe, apesar da grande pobreza, tomou a si o dever de criar-nos e o levou a tal ponto que só concordou em casar quando encontrou quem também nos aceitou como filhos. Detalhe: nunca exigiram que os chamássemos de pai ou mãe!

Minha mãe, embora muito inteligente, nunca pudera estudar, mas teve uma percepção bastante clara das nossas necessidades e possibilidades, ensinando-nos de tudo e quase nada proibindo, mesmo quando, velada e carinhosamente, protegia-nos de eventuais perigos.

Meus primos foram os amigos de infância, e com eles "joguei bola", brinquei de patinete e com os carrinhos de rodas de lata, que também fazia, dividindo as batidas do martelo, quase por igual, entre os pregos e os dedos.
 

3. Foi aluno do Instituto Benjamin Constant? Se positivo, diga em qual período e como tomou conhecimento da escola especializada para cegos.
 
PFF: fui matriculado no IBC em 1949, havendo tomado conhecimento do Braille (que sempre escrevo com inicial maiúscula) num dos cultos evangélicos a que assistíamos numa congregação próxima de casa, no qual pregou um senhor cego chamado Mário Ferrão. Mas creio ter sido uma senhora de nome Lígia, da igreja metodista de Vila Isabel, a que então pertencíamos, quem encaminhou meu pai ao Instituto, onde, atrapalhado por problemas de saúde, só concluí o curso ginasial em 1961.
 

4. Onde deu continuidade aos estudos e qual sua formação?
 
PFF: Fui matriculado pela direção do IBC no curso clássico (2º grau da época) do Colégio Melo e Souza, mas não logrei ficar ali por muito tempo, porquanto minha pobreza, que não me permitia sequer merendar, em nada combinava com a disponibilidade econômica de alunos que, ou "haviam chegado de Paris nas últimas férias",
ou "viajariam aos Estados Unidos nas próximas". Inquirido, algumas vezes, sobre por que não lanchava, eu dizia não sentir fome, quando esta na verdade sobrava.

Eu tinha certeza de que, se dissesse não possuir dinheiro para merendar, este nunca mais faltaria; a vergonha de pedir, contudo, era ainda maior que as necessidades, e preferi deixar a escola, submetendo-me às provas do curso supletivo quatro anos mais tarde, assim recuperando um pouco do tempo perdido.
 

5. Por que escolheu a carreira de professor de inglês?
 
PFF: No que respeita ao saber, minhas duas grandes paixões sempre foram filosofia e linguagem; aquela por me haver propiciado o hábito da reflexão nos tempos de crise existencial da adolescência, esta por ainda me ensejar, pelo esquadrinhamento da palavra, uma penetração cada vez mais profunda nas ideias.

Curiosamente, fui despertado para o desejo de aprender outras línguas quando, não tendo mais que 12 anos, ouvi o pastor da igreja ler um texto da Bíblia em inglês, idioma obviamente mencionado por ele. Nunca mais me esqueci da palavra "we" (nós).

Como sempre gostei dos grandes desafios e ser autodidata parece ser um deles, eu ainda estava na quarta série primária quando comecei a tomar emprestados livros de inglês, francês e latim, línguas com as quais não tive a menor dificuldade nos cursos posteriores.

Para adquirir vocabulário e aprender novas construções em inglês, eu, que nem sequer dicionário tinha, valia-me da versão King James do Novo Testamento, presenteada por um pastor americano, copiando em Braille textos dos mesmos evangelhos que já possuía em português e, mediante um processo de comparação entre as duas versões, deduzia, do que já me era conhecido, aquilo que buscava saber. Agora o mais importante: tais cópias me eram ditadas, letra por letra, pela inesgotável paciência e pelo amor incondicional de minha mãe, que já encontrava dificuldades na leitura do próprio português, pois fora mal alfabetizada no interior.

A certa altura do ginásio, consegui que o saudoso padre Rosário me desse umas poucas noções de grego e, já quase ao final dele, o Instituto me obteve uma bolsa de estudos no IBEU (Instituto Brasil-Estados Unidos), onde entrei no quarto e último período do curso básico de inglês, concluindo-o em quatro meses.

Eu diria, portanto, que não escolhi ensinar inglês; escolhi aprender.
A vida é que se incumbiu de tornar-me professor, e bem diversificado, como verão adiante.

O inglês não foi um fim em si mesmo, mas um meio para que eu pudesse ler até 30 revistas Braille por mês, algo inimaginável em nossa língua.
 

6. Em que ano  tomou posse como professor do IBC e até quando trabalhou lá?
 
PFF: Tomei posse em 1982 e, oficialmente, trabalhei apenas até 1997, porque já trazia 15 anos de contribuição como trabalhador autônomo. No entanto, mesmo depois de aposentado, lá permaneci, voluntariamente, por mais de um ano.
 

7. Já deu aulas para alunos com visão? Fale-nos sobre essa experiência.
 
PFF: Exemplo clássico de timidez e introversão, foi-me extremamente difícil romper com a intelectualidade e tornar-me vendedor ambulante, mas, ainda aqui, a vergonha da dependência econômica gritou mais alto, e eu cedi, embora sem haver parado de estudar por conta própria, o que me propiciou uma saída gradativa das vendas para as aulas particulares, antes mesmo de ingressar na faculdade.

Aos alunos particulares, terei ensinado, provavelmente, mais português que inglês e, como cada um deles tinha cultura e interesses diferentes, eu, que ensinava redação e, por consequência, interpretava e corrigia textos, vi-me compelido a aprender com eles os conteúdos de que necessitavam. Foi assim que preparei vestibulandos em áreas diversas, candidatos a fiscais da Receita Federal e a técnicos do Tesouro Nacional, chegando a acompanhar alguns em suas carreiras universitárias.

No inglês, língua na qual, devido ao número e à variedade das publicações recebidas, li a respeito de quase tudo, lembro-me de haver tido até um aluno dentista e dois artistas plásticos, entre outros.

De 1974 a 1981, fui professor de inglês na Companhia Light do Rio de Janeiro, onde ministrava aulas a técnicos e engenheiros de eletricidade.
Tanto para os alunos particulares quanto para os da Light, eu preparava textos em Braille e os datilografava, sendo que, no caso da empresa, havia, também, os livros específicos de eletricidade, dos quais eu transcrevia trechos para o Braille, a fim de ler e traduzir com eles em sala.

Considero-me realizado como professor de alunos com visão normal, pois houve até uma época na qual um grupo saía da Barra, em seus carros, para estudar comigo em Realengo, onde eu morava, pagando-me o preço cobrado, sem regateamento.

Mais ainda: já residindo em Nova Friburgo, a 150 km do Rio, duas pessoas lá estiveram, remunerando meu trabalho e pagando por suas passagens, uma para correções em sua dissertação de mestrado, outra para revisão da monografia como técnica em administração da Receita Federal.

Esclareça-se, em tempo, que jamais negociei trabalhos escolares, limitando-me, antes, à correção dos textos a mim apresentados. Os únicos textos pelos quais recebi o justo pagamento de minha produção foram escritos para quatro ex-alunos particulares, a fim de serem anexados a dois processos judiciais, por sugestões de seus advogados. O primeiro sob o título "Critérios e Requisitos", em 1988, e o segundo intitulado "Parecer Técnico sobre o Emprego das Aspas", em 2007.
 

8. Conte um pouco sobre como foi fazer faculdade numa época em que não existia o recurso do computador com leitores de tela, nem gravadores com as tecnologias atuais?
 
PFF: Por tudo quanto já aprendera, o curso em si não chegou a ser um peso; residindo, porém, no subúrbio,  o ir e vir e o ter de conciliar os horários da faculdade e dos ledores com a profissão de trabalhador autônomo foram, por vezes, problemas quase insolúveis.

Para que se tenha uma ideia do sacrifício, eu morava no terrível (com licença da má palavra) "Conjunto Quitungo", em Brás de pina, onde só havia barro em frente à igreja Santo Antônio e, nos dias de chuva, sobrava lama. Na saída para a faculdade em manhãs chuvosas, era frequente enterrar os sapatos naquele lamaçal, ocasiões que geravam diálogos como este:
Alguém: -- Moço, aí tem lama!
Eu: -- Eu sei! Eu quero saber onde não tem!
Em tais circunstâncias, eu tinha de ir à casa de minha mãe, em Realengo, bairro na direção oposta a Piedade, local da Gama Filho, a fim de limpar os calçados e voltar, obviamente com grande atraso.

Preocupado, em qualquer ocasião, com o respeito que, a meu ver, as pessoas cegas devem buscar inspirar às de visão normal, não foram poucas as vezes nas quais tomei por empréstimo a máquina de escrever do amigo Joir Dias Coutinho, Ex-aluno e professor aposentado do Instituto, e Sempre datilografei meus testes e exercícios, a fim de descartar a necessidade de provas orais ou transcrições do Braille para o sistema comum, assim evitando, da parte dos colegas videntes, a suposição de que a nota me tivesse sido dada, e não merecida.
 

9. Qual sua opinião sobre o fechamento das escolas especiais e a inclusão  dos alunos com deficiência nas escolas regulares?
 
PFF: Não sou bom contador de histórias, mas creio que este diálogo entre um rei e um filósofo, de cujos nomes infelizmente não me recordo, possa bem ilustrar minha resposta.

Estando o filósofo a tomar sol, o rei se pôs diante dele e, impressionado por sua sabedoria após algum tempo de conversa, disse-lhe:
-- Pede-me o que quiseres e eu te darei!
E o sábio: -- Não me tires o que não me podes dar! (O sol)
Retirar algo de alguém ou de um grupo, quando não se lhes pode dar coisa igual ou melhor, é crueldade e covardia, e este é o caso do fechamento das escolas especializadas.

Ocupei a direção do departamento técnico-especializado do Instituto Benjamin Constant e, após deixá-lo, prestei consultoria técnica em educação especial a quantos, interna ou externamente, dela precisaram, para a feitura de monografias ou dissertações de mestrado; por dois anos, ministrei aulas de educação especial no Curso de Especialização de professores na Área da Deficiência da Visão; a convite do governo canadense, visitei, em 1994, escolas especializadas do Canadá e dos Estados Unidos; Já aposentado, trabalhei, como revisor final e avaliador de adaptações, em diversos projetos de transcrição de livros didáticos para o ensino regular e ministrei aulas em três cursos de revisão para o mesmo fim.

À luz de toda esta experiência, posso assegurar-lhes que, em razão da ignorância ou descrença da maioria dos profissionais do ensino regular quanto às possibilidades dos alunos sem visão e com os materiais de que não dispomos, a inclusão de crianças antes da 5ª série do 1º grau está fadada a inaugurar a estagnação, se não o retrocesso, na educação das pessoas com deficiência visual.

Sabemos que a obrigatoriedade do ensino regular para nós é de inspiração americana e atende, prioritariamente, a objetivos político-econômicos, bem disfarçados por discursos que pregam uma suposta igualdade, de que são os instituidores os primeiros descrentes. Tanto assim que o interesse na chamada inclusão escolar se tem mostrado bem maior que a preocupação de incluir os já escolarizados no pleno gozo de seus direitos civis. Assim, o governo, suficientemente forte para impor a inclusão, não se vale de igual poder para impedir, por exemplo, que agências da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil exijam dos cegos já escolarizados a presença de um procurador para abertura de uma conta ou venda de um bem de sua propriedade.

Não me acredito pessimista afirmando que, nos cursos universitários, a maioria de nós logrou impor-se, não por um imediato interesse despertado nos colegas e professores, senão pelo quanto de cultura e intelectualidade pôde oferecer-lhes. A experiência persuadiu-me de que, por vezes, a ingenuidade e o desejo de igualdade com o outro nos traem, induzindo-nos a crer que, em nossa ausência, as pessoas pensam e falam de nós o que na presença dizem. Vejam o que me aconteceu enquanto professor numa subestação da companhia Light, onde eu era muito respeitado. 

Por haver ali trânsito de carretas e guindastes, a administração me pediu que sempre aguardasse pelo acompanhamento de alguém para subir à sala de aula. Obviamente concordei. Alguns meses depois, Pedro Paulo, o funcionário designado para me encontrar na portaria, subiu comigo e Deixou-me no banheiro, iniciando uma conversa com outro rapaz que chegou logo depois e (ficou claro) não me vira. O colega mostrava as vantagens de trabalhar no andar superior e insistia em que Pedro Paulo fosse para a seção dele. Como este não se interessasse, veio o último e mortal  argumento: "Assim você não vai ter de andar com cego pra lá e pra cá."

Fiquei muito chateado, mas ignorava que o pior ainda estava por vir.

Já na sala de aula, dois dos engenheiros perceberam meu aborrecimento e, após ouvirem minha
explicação, um deles disse, à guisa de conforto: "Ele só disse isso, professor, porque não sabia que o senhor estava ali!" Então, compreendi que todos pensavam a mesma coisa. Felizmente, a justiça operou em meu favor, e aquele moço descendente de italianos, veio a integrar, logo depois, uma das turmas de técnicos em eletricidade.

Um dia, já nem me lembro por quê, falei, de passagem, sobre Espinosa, e ele me perguntou se eu conhecia o filósofo. Aproveitei e despejei o quanto sabia, levando-o, dali por diante, a procurar-me para conversar nos intervalos. Que inclusão cara!
 

10. Conte algum acontecimento marcante da sua fase de aluno do IBC e outro do período em que era funcionário.
 
PFF: Eu era aluno e, pela excessiva bondade dos colegas, tornei-me presidente do Grêmio Benjamin Constant durante algum tempo. Não sei se por meu jeito reservado, mas eu era sempre bem recebido pelo Dr. Raimundo Fontes Lima, o diretor de então. Um dia, precisando de um favor nada administrativo e julgando-me, na minha ingenuidade de adolescente, mais influente do que na verdade era, eu o procurei e comecei:
-- Dr. Fontes, eu estou precisando de um favor, e como nós somos amigos,...
Ele me esperou acabar e, calma e educadamente, disse:
-- Bem, na verdade nós não somos propriamente amigos; somos bons conhecidos!
Aprendi a lição e hoje, quando chamo alguém de amigo, não o faço pelo que ele me possa oferecer, e sim pelo quanto eu lhe posso e me disponho a dar.

Como professor, o que mais me marcou foi uma festa surpresa, preparada pelos alunos de uma turma, que me receberam com parabéns e muitas palmas em um aniversário meu, numa grande demonstração de carinho.
 

11. Professor, todos os que foram seus alunos aprenderam algo a mais do que as lições  de inglês. Gostaria de saber como o senhor conseguia ser tão paciente  conosco e o que o motivava a tentar esclarecer nossas dúvidas.
 
PFF: Bem, eu explico isto assim: Emprego é o trabalho remunerado por um patrão; trabalho é aquilo que deve ser realizado, a fim de se fazer jus a uma  remuneração, provenha ela de pessoa física ou jurídica; serviço (ato de servir) é o trabalho com amor, seja ele remunerado ou não. Tenho certeza de que, tanto nas vendas ambulantes quanto no exercício do magistério, como autônomo ou já empregado no IBC, sempre trabalhei para servir e, portanto, com amor. Ora, o apóstolo Paulo afirma que "o amor é paciente".
 

12. deixe uma mensagem para os leitores do contraponto.
 
PFF: Se prestarmos, sempre, todo o serviço que pudermos, só pedirmos aquilo de que realmente necessitarmos e agradecermos por tudo quanto recebermos, seremos mais felizes, e os outros também. Assim, desejando que as poucas experiências aqui relatadas possam servir de estímulo aos jovens que lutam por uma vida digna, manifesto minha mais profunda e sincera gratidão à editoria do Jornal Contraponto, na esperança de haver satisfeito às gentis e oportunas questões apresentadas pela Ivonete.



# 12.SAÚDE OCULAR

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

O jornal Contraponto mantém um convênio informal com aquela  renomada instituição.

Caso deseje, o leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.

* Alergias oculares podem virar ceratocone

Brasília, 30/8/2012 - Maquiagem, agentes químicos constantes na fórmula de protetores solares, pólen e ácaros são alguns dos vetores das alergias oculares. Esses incômodos, que deixam os olhos irritados, vermelhos e coçando, decorrem de uma hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias, chamadas alérgenos, e devem ser considerados mais do que um simples desconforto. A alergia ocular, especialmente em adolescentes, pode evoluir para um quadro de ceratocone, que causa uma deformidade na córnea e desencadeia problemas de visão. "Ocorre que nesta fase da vida a córnea ainda está maleável e suscetível às deformações causadas pelo ato de coçar os olhos", alerta o oftalmologista especializado em doenças externas do Hospital Oftalmológico de Brasília, Victor Saques Neto (CRM 9.831/DF).

Ceratocone - O ceratocone é silencioso e tem origem desconhecida, mas alguns fatores são determinantes. Por menor que seja o esforço desencadeado no ato de coçar, o trauma pode fragilizar a córnea, dando-lhe o formato de cone e diminuindo a capacidade de visão. Uma em cada mil pessoas apresenta quadro de ceratocone. A maioria sequer sabe que é portadora. Pessoas que sofrem de alergia ocular, de asma, ou que já possuem registro de ceratocone na família, bem como jovens, principalmente na adolescência, se apresentam baixa visão e costumam esfregar os olhos, são potenciais pacientes da doença. "Cerca de 80% destes pacientes têm entre 15 e 25 anos de idade", comenta o oftalmologista. 

Além do ceratocone, Saques Neto alerta que pacientes que não fazem o acompanhamento correto das alergias oculares podem apresentar úlceras, formação de placas e surgimento de vasos anormais na periferia da córnea. Alguns casos podem evoluir para ceratites (inflamação da córnea) causadas por bactérias ou por vírus. Todas estas complicações são potencialmente graves e podem levar à diminuição da quantidade e qualidade de visão.

O especialista do HOB observa que quando se fala em alergia ocular, na maioria das vezes, refere-se à conjuntivite alérgica, "uma vez que a manifestação da alergia se dá na conjuntiva, a película fina que reveste a superfície ocular. As exceções são as alergias palpebrais (blefarite alérgica), que se manifestam nas pálpebras e quase não ocorrem isoladas das manifestações na conjuntiva".

Causas - Apesar de não haver estatísticas oficiais, o especialista do HOB avalia que o volume de pacientes com o quadro de alergia ocular tem aumentado gradativamente. A maior emissão de poluentes quer seja pelo crescimento do volume de carros circulando nas vias, ou pela liberação de gases tóxicos pelas indústrias nos grandes centros urbanos, aliada à exposição excessiva a equipamentos de ar condicionado, tem agravado o cenário e proporcionado um leve aumento nos casos de conjuntivite alérgica. Nas épocas do ano em que a umidade do ar está mais baixa, este cenário se agrava e a procura por assistência oftalmológica é mais expressiva, conta Saques Neto.
 
Tipos - As formas mais comuns de apresentação das alergias são: a ceratoconjuntivite vernal e a ceratoconjuntivite atópica. "A primeira é uma inflamação ocular, bilateral e recorrente, que pode ter ocorrência sazonal e afeta principalmente meninos e adultos jovens, geralmente após os cinco anos de idade, podendo ocorrer resolução espontânea do quadro na puberdade. A forma atópica é relativamente rara, porém potencialmente grave, tipicamente afeta homens jovens portadores de dermatite atópica", explica Saques Neto. "Ao contrário da conjuntivite vernal, a conjuntivite atópica perdura por anos e tem alto índice de complicações visuais. O quadro ocular é semelhante em ambas", completa.  
 
Tratamentos - As compressas frias são muito eficientes para diminuir a coceira. Quando esta solução não for suficiente, colírios especiais são utilizados no tratamento das conjuntivites alérgicas. "É importante que um oftalmologista acompanhe o caso para evitar e tratar as possíveis complicações. Existem muitos tipos de colírios para o tratamento da alergia e alguns deles, como os esteroides corticoides, só devem ser receitados por profissionais capacitados, pois o uso incorreto pode ocasionar complicações sérias, como o glaucoma e a catarata precoce", alerta o especialista do HOB. 

Quando o quadro alérgico evolui para o ceratocone o tratamento é mais complexo. Mesmo assim, o ceratocone não tem cura nem a córnea volta a seu estado original. Os tratamentos atualmente disponíveis, porém conseguem corrigir os altos graus de astigmatismo e reduzir a deformidade da córnea. "Os óculos e as lentes de contato rígidas diminuem o astigmatismo. Outro tratamento é o anel intracorneano, no qual dois aros são posicionados na córnea para aplanar a superfície. Existe ainda o crosslink, procedimento que estabiliza alguns ceratocones, fortalece e enrijecesse a córnea. A opção de transplante de córnea para correção de ceratocones mais agressivos, registra 90% de sucesso, mas depende da disponibilidade do órgão em bancos de córnea,  explica o especialista.

Dicas - Victor Saques enumera algumas dicas importantes para evitar o contato com os alérgenos e desencadear as conjuntivites e blefarites alérgicas:

  a.. Não se expor ao alérgeno; 
  b.. Em crise, procurar imediatamente o oftalmologista para identificar se o quadro é mesmo de alergia e receber a orientação médica mais adequada; 
  c.. Colocar tapetes, travesseiros e colchões periodicamente no sol; 
  d.. Manter o ambiente de casa sempre bem arejado; 
  e.. Lavar roupas guardadas por muito tempo, antes de utilizá-las; 
  f.. Procurar manter o filtro do ar condicionado sempre limpo.

* Alergia do craque Balotelli às lentes de contato não é rara

Nesta terça-feira (4/9) o titular da seleção italiana, Mario Balotelli, vai recorrer a tratamento cirúrgico para corrigir a miopia, porque é alérgico às lentes de contato Brasília, 3/9/2012 - Todo cuidado é pouco quando o assunto é higienização de lentes de contato. O armazenamento, o condicionamento e o manuseio não apropriados abrem portas para o estabelecimento de substâncias alérgenas. Quando essa lente com alguma substância alérgena entra em contato com o olho pode desencadear uma alergia ocular ou conjuntivite alérgica, explica o médico especialista em córnea e cirurgia refrativa do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), o oftalmologista Mario Jampaulo (CRM 12406/DF). 
Balotelli - Caso recente de alergia a lentes de contato é o do atacante italiano Mario Balotelli, que atua no time inglês Manchester City. Ele desenvolveu uma reação alérgica e fará  uma cirurgia à laser nos olhos nesta terça-feira(4/9), em Brescia, na Itália, para corrigir a miopia. Segundo os  jornais ingleses, o uso das lentes de contato teria desencadeado a conjuntivite alérgica que o impediu de ser convocado recentemente da seleção italiana.

Mário Jampaulo explica que as alergias oculares normalmente são decorrentes de hipersensibilidade do organismo a determinadas substâncias. Chamados de alérgenos, esses elementos podem ser 
específicos e com origem nos próprios componentes químicos dos produtos higienizadores das lentes de contato, bem no material com que as lentes são fabricadas. Algumas vezes, provêm do ambiente, são transportados pelo pólen das flores inclusive, esclarece Jampaulo.

Tratamento - O médico do HOB ressalta que nem todo o tratamento para a alergia ocular causada pelas lentes de contato é caso de cirurgia. O primeiro passo é suspender o uso das lentes imediatamente e substituí-las por um par de óculos atualizados. Com essa suspensão, a superfície ocular (córnea e conjuntiva) ser  melhor oxigenada e os sintomas (vermelhidão, ardência, coceira e sensação de corpo estranho) desaparecem. Em seguida, um médico oftalmologista deve ser procurado para identificar as possíveis causas da alergia, explica.

Segundo Jampaulo, as cirurgias de correção refrativa às vezes são opcionais, mas em alguns casos aparecem como único tratamento viável. A abordagem cirúrgica‚ indicada quando o paciente volta a apresentar alergia com o uso das lentes e não pode usar os óculos como substitutos. A cirurgia para o caso do jogador Balotelli para corrigir a miopia deve ter indicação, porque a profissão dele não permite que troque lentes de contato por óculos dentro de campo. A cirurgia é a opção mais rápida e eficiente para corrigir o erro refrativo e descartar as lentes de contato, completa.

* Cerca de 20% dos transplantes de córnea podem ser menos invasivos

Atenção: Este mês, o dia 27 de setembro é marcado na agenda nacional para sensibilizar pessoas ao fato de que as filas de transplante serão reduzidas na medida em que houver mais doadores e uma infraestrutura de captação dinâmica e atualizada no Brasil. É o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos.

Brasília, 6/9/2012 - Cerca de 20% dos transplantes de córnea realizados atualmente, no Brasil, podem ser menos invasivos e garantir recuperação visual total para o paciente no período de um mês com a técnica de transplante endotelial. 

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), em 2011, foram realizados 14.182 transplantes de córnea no País. 

Pouco conhecida no Brasil, a técnica de transplante endotelial da córnea trouxe benefícios a media em que somente a parte doente do tecido é transplantada e não a sua totalidade, explica o especialista em transplantes do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), oftalmologista Guilherme Rocha. 

Interna - Esta técnica de transplante é válida para pacientes que estão com a camada mais interna da córnea doente, o endotélio. 

Segundo o médico do HOB, a substituição desta camada de córnea faz-se necessária, porque quando o endotélio deixa de executar sua função com competência, permite que o humor aquoso (líquido transparente localizado entre a córnea e o cristalino) penetre nas camadas mais superficiais fazendo com que a córnea inche, doa e formem-se bolhas que "comprometem a visão a ponto de uma pessoa com esses sintomas não conseguir enxergar". A córnea perde transparência quando o endotélio está doente e a luz que forma imagens no cérebro não penetra adequadamente nos olhos, assinala Rocha. "A função do endotélio é a de manter a transparência da córnea", sublinha. 

Causas - São basicamente duas as causas que levam ao desencadeamento de problemas no endotélio e são capazes de exigir um transplante. A distrofia de Fuchs que, segundo o médico do HOB, é uma desordem genética hereditária que acelera a perda de células do endotélio e, com o tempo, leva esta camada da córnea a perder sua funcionalidade. 

A ceratopatia bolhosa é como outra causa que leva à perda de células do endotélio, destaca Rocha. 

A título de ilustração, o especialista em transplantes de córnea informa que um adulto jovem tem em média 2.800 células endoteliais na córnea. "Menos do que este volume, consideramos a córnea frágil e o risco de uma disfunção do endotélio é real, porque há uma descompensação na córnea", assinala. 

Ganhos - A técnica do transplante endotelial foi desenvolvida há alguns anos, mas ainda é pouco difundida no Brasil apesar das vantagens que oferece ao paciente, pondera Rocha. Entre os ganhos, está a recuperação visual total em um mês, quando o transplante penetrante ou convencional que substitui toda a córnea, exige de seis meses a um ano do paciente. 

Como a incisão feita na córnea para a substituição do endotélio doente é mínima, cerca 5 mm, a cicatrização também é mais rápida. 

Rocha destaca, porém, que não é todo o paciente de transplante de córnea que é candidato ao procedimento endotelial. "Às vezes, constatamos que a córnea é frágil, e não resistiria a essa técnica, ou a descompensação do endotélio começou a ser tratada tardiamente, quando as outras camadas já estavam comprometidas", explica o médico ao destacar que essas são algumas análises que o oftalmologista precisa fazer antes de planejar o transplante. 

Realidade - Apesar dos avanços no processo de captação e de transplantes de córneas ainda há obstáculos para que o País chegue às condições ideais de atendimento à população de acordo com a demanda. 

Guilherme Rocha diz que a situação dos transplantes de córnea de Brasília não reflete a realidade do Brasil. "Aqui, o paciente fica em média dois a três meses na fila, em outras localidades, o período é maior, chega a ser contado em anos. Mas o ideal seria não haver fila", comenta. 

Curiosidades - Algumas curiosidades sobre o cenário dos transplantes de córnea no País de acordo com o CBO:

  a. Aproximadamente 90% das córneas doadas são aceitas para transplantes 
  b. A córnea pode ser preservada por até 15 idas após a retirada 
  c. A taxa de êxito de transplante de córnea é de 90%

Sensibilização - Dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, marcado na agenda para sensibilizar pessoas para o fato de que as filas de transplante serão reduzidas na medida em quem houver mais doadores e uma infraestrutura de captação dinâmica e atualizada no Brasil. 
 
Diante de um diagnóstico de necessidade de transplante de córnea, o paciente deve: 

1)    Solicitar ao médico a indicação sobre onde encontrará o formulário para se inscrever no banco de olhos como receptor;

2)    Preenchido o formulário em instituição credenciada e assinado por médico também credenciado, o paciente deve levar o documento ao banco de olhos de seu estado e inscrever-se como candidato a receptor de córnea. A fila é única para cada estado;

3)    Uma vez inscrito e integrante da fila, o paciente deve aguardar o banco de olhos avisar ao hospital ou instituição de saúde que encaminhou a solicitação. Esta instituição é que irá avisar o paciente quando chegar a sua vez de realizar o transplante diante da disponibilidade de córnea. 

Mais informações: 

ATF Comunicação Empresarial
Contato: Teresa Cristina Machado / José Jance Grangeiro
Tel.: (61) 3225-1452
www.atfcomunicacao.com.br



#13. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

Nome: Luzia Andréa de Barros Gonçalves

Formação: Curso de formação para professor.

Estado civil: Solteira. 

Período em que esteve no I B C.: 1979 a 1988.

Breve comentário sobre este período:
Um período sublime!
Um sonho bom que se tornou realidade diante de tudo o que vivo e sou hoje. Um imenso jardim onde aprendi a respeitar os cravos e as rosas e compreender que os espinhos são para que estejamos sempre alerta e saibamos conviver com as diferenças de cada um. Um grande casarão, onde
aprendemos a compartilhar momentos de alegrias e dificuldades. Em fim, o mais perfeito alicerce de tudo o que construí e sou hoje.

Residência Atual: Rua Dr. Télio Barreto, No. 309, Ap. 101, Centro, Macaé/Rj.

Contatos: 
Fones: 0xx22/3084-1343; 0xx22/9827-3463.
E-mail: l.andrea.gn@gmail.com
msn: lauendre@hotmail.com
Skype: lauendre2



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Inspetores do I B C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A outra, música séria e mais bela, dizia:

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

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

Ary Rodrigues da Silva

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



#15. ETIQUETA

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

A hora dos cumprimentos

A hora de cumprimentar alguém pode revelar se você é uma pessoa educada ou não. Mesmo que o outro seja um desconhecido, é muito gentil cumprimentá-lo. Por exemplo, na hora de pegar um táxi, no ônibus, na lanchonete, na padaria... dar bom dia é a melhor forma de começar o dia.

Cumprimentos formai.

- Conhecido de vista: 
Cumprimente-o com um bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou pelo menos faça um aceno com a cabeça, acompanhado de um leve sorriso. Tenha certeza de que a outra pessoa vai lhe achar uma pessoa muito educada.

- Apresentações formais: 
Você é apresentado a uma pessoa pela primeira vez. O que fazer nessa hora? Se for numa situação formal, no trabalho, por exemplo, estenda a mão com um sorriso no rosto, mesmo que a outra pessoa seja uma mulher. evite os beijinhos logo de cara. Agora, se a reunião foi agradável, despeça-se com beijinhos, se for do sexo oposto ou entre duas mulheres.

- Apresentações informais: 
Numa festa, vale trocar beijinhos com as pessoas que você conhecer. Se forem bem mais velhas que você, porém, estenda a mão gentilmente, para sentir o terreno antes. se ela for receptiva, aí sim dê dois beijinhos.

- Um, dois ou três? ; a quantidade de beijos que se dá é uma questão cultural. no Rio, são dois. Em São Paulo um só. Minas e Rio Grande do Sul, três. Mas atenção, três só nesses estados, porque esse papo de três para casar é dose, não?


Com que roupa eu vou?

- O traje passeio é a mesma coisa que o traje esporte fino. neste caso requer um toque a mais de formalidade do que o traje esporte. Veja como usar o traje passeio.

dicas
- O que vestir: 
Mulheres devem caprichar um pouquinho a mais a produção. Escolher calças mais elaboradas, blusas com um bordado bacana, vestidos de tecidos mais finos, como os jérseis e as sedas. Ótimas pedidas são os terninhos ou tailleurs ( combinação de saia e blazer ). 
Já eles deve usar camisa com calça esportiva e blazer ou ternos de cor clara, se o evento for de dia. 
Se for de noite, devem usar terno escuro. A gravata com blazer não é obrigatória, mas cai bem.

- Acessórios: elas devem usar bolsa grande para eventos de dia e pequena de noite. Nos pés, sandálias ou sapatos de salto. Bijutrias dão o toque de diferença e estilo. 
Eles devem usar sapato social preto ou marrom.

- O que usar: este tipo de traje pode ser usado num almoço mais chique, numa happy hour badalada, teatros, espetáculos ou concertos no municipal.
- Evite: muitos brilho e decotes ou o extremo oposto, como o estilo relax, com jeans e tênis.

Até a próxima.



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

*O Idioma Ceguês (contribuição do leitor)

Saiba pois meu caro poeta, que esse negócio de falar com o vidente que nos está acompanhando, não é privilégio dos cegos brasileiros. Há alguns anos,  li numa revista francesa, o depoimento de um cego, técnico em educação especializada da cidade de Nâte, que em tom meio jocoso,
contava uma história acontecida com ele, em Paris, quando estava em companhia de sua noiva. 

Eles iam para Roma, e na aduaneira, o empregado perguntou a  ela: "O que ele leva nessa valise tão pesada"? Ao que ela respondeu: "pergunte a ele! Ele fala francês, como eu e o senhor".

Nosso querido Mileco, dizia que isso acontece, porque nós falamos o ceguês, e os videntes não conhecem essa língua. 

Um dia, a Catarina Glória foi de surpresa, almoçar na casa da Luzia Braz, que morava, salvo engano, com a Léia e a professora Isa. No 107, elas foram combinando, o que fariam para a Catarina comer, pois, sua mãe só iria apanhá-la, no fim da tarde. Para que a criança não ficasse constrangida, elas iam falando em inglês, ultimando assim, o que viria a ser o 'menu'. Nisso, uma passageira comentou em voz bastante audível. "Coitadinhas das ceguinhas"! Elas além de cegas, falam uma língua que ninguém entende"...
As meninas começaram a rir e passaram a falar mesmo em português.

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

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



#17. GALERIA CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE


* Lessenich o único padre no mundo, sagrado depois de cego / por Gottfried Reulen.

Na pequena aldeia de Rovenich, na Alemanha Ocidental, ninguém manifesta a mínima curiosidade, quando o padre cego passa com o seu "pastor alemão". Os dois fazem parte da fisionomia da localidade. Os habitantes mostram-se até mesmo orgulhosos pelo fato de o único sacerdote católico cego da Alemanha exercer o seu cargo na comunidade. 

O caminho que levou Peter Lessenich à pequena aldeia nas montanhas do Eiffel foi muito longo e cheio de peripécias. Poucos devem ter mostrado a persistência do antigo sargento, distinguido durante a guerra com várias medalhas de valor militar. 

Em 1942, na frente russa, uma granada de mão explodiu junto ao soldado de infantaria Lessenich. Durante meses seguidos esteve em hospitais, onde os médicos envidaram esforços para salvar a sua vida. Muitos médicos deram o melhor de seu esforço e finalmente a vida venceu. Mas Peter Lessenich teve de pagar um preço terrível: a luz dos seus olhos. "Mesmo hoje", afagando carinhosamente a cabeça do seu cão, o padre comenta: "a princípio, era-me impossível acreditar que fosse verdade. Só quando em Bonn e em Marburg se confirmou que perdera a vista, reconheci que o caso era irremediável. Eu que queria ser padre para prestar auxílio a outros, estava reduzido ao estado em que eu próprio precisava de ajuda". 

Peter Lessenich confessa ter levado bastante tempo até se conformar com o rude golpe do destino. Os seus amigos tentaram atenuar os seus sofrimentos morais, mas quando um dia Lessenich declarou: "Apesar de tudo, quero ser padre", começaram a ter dúvidas do seu estado mental.

Com uma constância inabalável, Peter Lessenich enveredou pelo seu caminho. Os obstáculos e as dificuldades aumentavam. Lembrando o seu maior benfeitor, Lessenich declara: "Se não tivesse sido o bispo Legge, de Meissen, que incansavelmente se esforçou para me prestar auxílio, nunca teria atingido a minha meta". Segundo o Direito Canônico, não deve haver sacerdotes católicos com defeitos físicos. Sua Santidade, Pio XII, permitiu uma exceção. É o único caso de que haja conhecimento de se ter permitido a um cego prosseguir nos estudos de teologia.

Acresce, ainda, que Peter Lessenich tinha sofrido vários ferimentos nas pernas, sendo-lhe muito difícil ajoelhar-se perante o altar. Com o tempo, acostumou-se a esse sofrimento e, terminados os seus estudos em agosto de 1947, foi sagrado em Colônia. Durante alguns anos trabalhou em
Merten como capelão e como padre do hospital até que, no ano passado, foi nomeado padre da aldeia de Rovenich.

De madrugada, o padre Lessenich segue para a pequena igreja para celebrar a missa e em seguida, apresenta-se na escola para as lições de doutrina. Conquistou bem depressa a simpatia de toda a comunidade e muito especialmente dos jovens.

Todos os jovens consideram-no não somente o seu conselheiro, mas seu verdadeiro amigo.

//Fonte: REVISTA BRASIELIRA PARA CEGOS /  Março de 1957



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

Caros leitores, abaixo trago duas importantes matérias, sendo a primeira sobre o objetivo do Brasil de ficar em sétimo lugar nas paraolimpíadas, o que de fato foi alcançado, e a segunda que fala sobre a atleta cega Terezinha Guilhermina, que deu uma ótima entrevista ao DW Brasil. 

Estou muito satisfeito com o desempenho do Brasil nos jogos, e agora espero que possamos fazer mais bonito ainda nos jogos do Brasil em 2016. Espero que cuidem da melhoria da acessibilidade no Rio de Janeiro, local dos próximos jogos, pois pelo que foi possível ver, Londres é uma cidade bem acessível. Boa leitura a todos e que Deus os abençoe!
 
1- Brasil alcança objetivo e é sétimo colocado nos jogos paraolímpicos 2012

Com o sétimo lugar na competição, a equipe brasileira cumpriu a meta determinada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de ficar entre os sete primeiros colocados.

O corredor biamputado Alan Fonteles foi destaque entre os medalhistas brasileiros.
Brasília - Ao receber a bandeira Paralímpica na festa de encerramento dos Jogos de Londres, pois vai sediar a edição de 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil deixa a capital inglesa com a sua melhor campanha desde que começou a participar da competição na Alemanha, nos Jogos Paralímpicos de Verão Heidelberg 1972, quando não conquistou medalhas.

Nos Jogos que teve a China na primeira colocação, com 231 medalhas, sendo 95 de ouro; a Rússia em segundo com 102 (36 de ouro); e a Grã-Bretanha em terceiro, com 120 medalhas (34 de ouro); o Brasil ficou em sétimo com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze (43 no total), atrás ainda da Ucrânia, 84 medalhas (32 de ouro); Austrália, 85 medalhas (32 de ouro); e dos Estados Unidos, 98 medalhas (31 de ouro), mas à frente da Alemanha (18 ouros, 26 pratas, 38 bronzes e 98 no total).

Com esse desempenho, a equipe brasileira cumpriu a meta determinada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de ficar entre os sete primeiros colocados no quadro geral de medalhas, melhorando duas posições em relação ao 9º lugar estabelecido em Pequim, na China, há quatro anos.

Atletas como Daniel Dias, que obteve o recorde brasileiro nos Jogos, ao ganhar seis ouros em provas de natação, e André Brasil, que faturou três ouros e duas pratas nas piscinas, foram fundamentais para alcançar esse resultado. Ressalte-se ainda o tricampeonato do futebol de 5 e a competição de bocha, com destaque para Dirceu Pinto, além do excelente desempenho do atletismo, com vários ouros conquistados.

A cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos de Londres foi marcada pela apresentação da banda Coldplay que levou o público a uma viagem através das
quatro estações do ano. Coube ao velocista Alan Fonteles, medalha de ouro nos 200 metros T44, derrotando o sul-africano Oscar Pistorius, conduzir a bandeira brasileira na entrada da delegação do país no Estádio Olímpico.

Durante a passagem da bandeira paralímpica para a cidade do Rio de Janeiro, representada pelo prefeito Eduardo Paes, um show de oito minutos, que misturou dança e música, reuniu artistas brasileiros como Thalma de Freitas, Carlinhos Brown e a banda Paralamas do Sucesso, além da participação dos bailarinos brasileiros Thiago Soares e Roberta Marquez, que integram o Royal Ballet de Londres.

Fonte: http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/esportes/noticias/brasil-cumpre...


2 Terezinha guilhermina fala sobre os jogos paralímpicos de Londres

Muito mais do que medalhas, os Jogos Paralímpicos trazem para os atletas com necessidades especiais o reconhecimento, a superação e a visibilidade para os problemas de acessibilidade e preconceitos enfrentados na sociedade.

Em entrevista exclusiva à DW Brasil, a atleta paralímpica brasileira, Terezinha Guilhermina, afirmou que os Jogos Paralímpicos são um grande exemplo de cidadania." A visibilidade dos Jogos Paralímpicos trazem uma inclusão real para pessoas com deficiência, na sociedade. Não mais como alguém que só dá despesa e que é um coitado, mas uma pessoa que é admirada pela família, pelos vizinhos e pelos amigos. Isso é extremamente gratificante para mim como deficiente físico", declarou Guilhermina.

A atleta tem cegueira total devido à uma deficiência congênita e representa o país no atletismo. No Jogos Paralímpicos de Londres, ela conquistou duas medalhas de ouro nos 100m e 200m rasos e é considerada a velocista cega mais rápida do mundo.

"O esporte tem a possibilidade de não só reabilitar a questão física e de postura de um deficiente, mas, principalmente, de transformar um ser humano com alguma limitação num herói de um público, que não é tão pequeno quanto se imagina", acresceu a atleta.
Em Londres, o Brasil teve o seu melhor desempenho em Jogos Paralímpicos. A delegação alcançou a meta estipulada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB),
ficando em sétimo lugar do ranking, com 21 medalhas de ouro, 14 de prata e oito de bronze - 43 no total.

Mídia
Super-humanos, foi exatamente essa a proposta do canal britânico Channel 4. Em seu vídeo promocional da cobertura paralímpica, o canal convida o espectador a conhecer os super-humanos (Meet the Superhumans, nome original em inglês).

O vídeo mostra atletas paralímpicos como pessoas fortes e capazes de superar barreiras, mudando paradigmas numa sociedade, em que pessoas com deficiência são vistas como limitadas e dependentes.

O CPB informou que houve aumento no interesse dos brasileiros e da mídia pelos Paralímpicos. Nos Jogos de 2004 e 2008, o próprio Comitê comprou os direitos
de transmissão e repassou para as televisões abertas. Já em Londres, uma emissora de TV aberta brasileira comprou os direitos para a cobertura exclusiva.

Guilhermina, que também participou dos Jogos de Pequim e Atenas, considerou as Paralimpíadas de Londres um divisor de águas no movimento esportivo para as pessoas com deficiência.

"Londres sem dúvida deixou a sua marca de valorização da pessoa, do atleta e do esporte. Me emocionei muito quando percebi como os estádios estavam cheios e quanto eles pagaram para poder assistir aos Jogos. Acho que a mídia nunca esteve tão presente numa Paralimpíada", afirmou a velocista brasileira.

Londres e Rio
Londres se destacou como uma cidade receptiva e adaptada para portadores de necessidades especiais. O coordenador de esportes da Associação Desportiva para Deficientes (ADD), Sileno Santos, esteve em Londres e explicou que os organizadores devem pensar não apenas nos Jogos, mas também na infraestrutura da cidade.

"Aqui em Londres, por exemplo, no metrô, vejo várias pessoas com deficiência independentes na sua locomoção. As pessoas precisam circular nos metrôs, nos shoppings e nos pontos turísticos", afirmou.

Santos ressaltou ainda que os Jogos Paralímpicos são muito importantes para ajudar a mudar a mentalidade da sociedade quanto aos deficientes físicos.
"A diferença básica que vejo na Inglaterra é que as pessoas não enxergam um atleta com deficiência. Ele é um atleta e ponto. Num país onde as pessoas têm maior consciência, os atletas paralímpicos são vistos como ídolos, como heróis. A gente precisa aprender no Brasil a ter esse mesmo pensamento. Demora um pouquinho, mas acho que a gente está no caminho", explicou Santos.



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

Quatro informações úteis não divulgadas! Principalmente a QUARTA*

1. Quem quiser tirar uma cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila.

O cartório eletrônico, já está no ar! - www.cartorio24horas.com.br 

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

É importante passar para todo mundo, que este é um serviço da maior importância.


2. DIVULGUE. É IMPORTANTE: AUXÍLIO À LISTA*
Telefone 102 ... não! 
Agora é: 08002800102 
Vejam só como não somos avisados das coisas que realmente são importantes!

NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO.
SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO VERDADEIRAMENTE GRATUITO.

Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo.


3. Importante: Documentos roubados - BO (boletim de ocorrência) dá gratuidade! - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA???
Acho que grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que nos dá o direito de em caso de roubo ou furto (mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de documentos tais como:

Habilitação (R$ 42,97);
Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$ 34,11).

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


4) MULTA DE TRANSITO : essa você não sabia!

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

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

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

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

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


#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De: "Marta Almeida Gil" <martaalmeidagil@gmail.com>

Rapazes,

A Editora SENAI enviou um exemplar do Caminhos da Inclusão pro IBC. A Profa. Maria da Glória acaba de escrever, acusando o recebimento.
Se puderem dar uma força na divulgação, agradeço.

Bom feriado!

abraços
Marta Gil

***
Salve Marta,

Estamos divulgando.

Valdenito de Souza – Redator

- - -

* Tereza

gostaria de receber o jornal  no email acima deste ja agradeço a atenção
obrigada tereza cristina de oliveira

***
Salve Tereza,

Doravante farás parte do nosso cadastro.

Obrigado.
Valdenito de Souza - redator

---

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

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

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

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

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

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

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

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

*****
 

