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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

O SÉTIMO ANIVERSÁRIO DO CONTRAPONTO

Neste setembro, o jornal Contraponto, faz mais um ano de existência.
A liberdade de expressão, o olhar analítico sobre o que diz respeito ao nosso segmento são vertentes, adotadas pela linha do jornal, fazendo dele, nestes sete anos de vida, um canal de manifestação do segmento dos deficientes visuais.
O Contraponto nasceu de forma democrática (nome e colunas discutidas na lista de debate da nossa entidade), assim vem se mantendo através destes anos.
Com leitores em todo Brasil, na Europa, até na ilha de Fidel (Cuba), o jornal digital da Associação dos Ex-alunos do I B C, graças ao idealismo de alguns companheiros, que de forma consciente, sabem da necessidade de nosso segmento, ter canais, como este, para combater a invisibilidade 
imposta a nós, por parte da sociedade.
Parabéns Contraponto, parabéns colaboradores, colunistas, leitores, nosso segmento, deseja vida longa e ... consciente.


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

#
ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva


Boletim informativo do mês de setembro da da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

No dia 6 de setembro participamos de um Seminário sobre o Estatuto da pessoa com deficiência.

No dia 17 de setembro, em comemoração aos 159 anos do IBC, estivemos presentes na mesa da solenidade, representados pelo professor Hercen Rodrigues Torres Hildebrand. À  tarde, promovemos um encontro com o locutor esportivo Luís Penido, e realizamos um show, onde compareceram mais de duzentas pessoas. Gravamos conversas com pessoas da comunidade deste estabelecimento educacional, para levantarmos problemas da Instituição.

No dia 20 de setembro a Associação promoveu um passeio a São Lourenço do qual participaram 43 pessoas.
No dia 28 de setembro será realizada a 3a. etapa do campeonato Estadual de Dominó.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Como prometido, dou prosseguimento nesta coluna, ao relato documental recolhido por nosso companheiro Professor Paulo Felicíssimo Ferreira, sob o título:

"História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos"


Vamos a ela, já que no próximo ano de 2014 o IBC estará completando por este período, 160 anos de uma história de realizações, atuando sempre pela inclusão educacional e social das pessoas cegas e de baixa visão.
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Empregou Portugal os maiores esforços e todos os  recursos  bélicos  que possuía para se opor à separação da parte transatlântica.
Convinha restabelecer seu predomínio.

Mas a separação foi conquistada pela dedicação heroica do Sen. D. Pedro 1º, e pelo denodo dos brasileiros, saindo sempre vencedores nos certames travados com os inimigos de sua pátria.

O Brasil, país de mui pequena população, em proporção de suas  imensas possessões de terras, mares e rios, contando então em seu seio bem poucos homens de ilustração e prática de negócios políticos, alcançando repentinamente a cerviz no gozo da liberdade, não podia  usar  dela  com aquela moderação e prudência de um povo amestrado e experiente: deu isto lugar a que a sua Assembleia Constituinte exorbitasse, com detrimento da urgente decretação  da  lei  fundamental  do  Império  que lhe cumpria organizar com a maior sabedoria e  no completo  remanso das  paixões; faltando pela  força  irresistível de circunstâncias a tão grave e importante missão, foi  dissolvida, e o Sem  D. Pedro 1º para  não desmerecer a glória que adquirira em libertar o Brasil, e para cumprir o sagrado juramento que lhe prestara quando aceitou o trono e a  aclamação
de imperador, deu-lhe uma constituição a mais liberal de que povo  algum de governo representativo haja tido neste século.

Do acerto ou desacerto do golpe de estado na dissolução da constituinte, só poderá julgar a crítica,  baseada  em  averiguações  imparciais da história, em futuro ainda distante.
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Porém  um  povo  ainda  novel na prática desse sistema de governo, apreciando por exagerados e diversos modos a dissolução da constituinte, retalhou-se em partidos, uns pugnando pelas  perigosas, instáveis e malfadadas utopias dos governos democráticos, outros pela proscrição do
regime constitucional, almejando a fundação de um governo absoluto.


Desta desunião intestina, açulada por intrigas e ambições  desenvoltas, resultaram sublevações parciais em diversas províncias e notáveis abusos da liberdade da imprensa, com  que  se  ousava  deprimir  e  caluniar  o fundador do Império sem que à nação pudesse caber a  pecha  de  ingrata,
porque em sua grande maioria conhecia a verdade, mantinha a ordem e se indignava por tais pronunciamentos.

Nesta crise atuavam na alma do monarca outros desgostos.

Havia falecido D. João VI no mês de março de 1826, devendo sucedê-lo  no trono o Sem. D. Pedro 1º do Brasil, que por esta sucessão ficaria 4º  em Portugal. O protesto de nada querer desse reino,  fora  muito  solene  e consentâneo com a separação das duas nações: não  podia  ele  reinar  em
ambas; e conseguintemente, logo que no seguinte mês de abril lhe  chegou a participação oficial daquele falecimento e a  homenagem  que  lhe  era devida como herdeiro da coroa, promulgou #

em  29  deste  mês,  uma  carta constitucional na qual outorgou de novo o governo representativo à nação portuguesa, abdicou em sua Augusta filha Sem D. Maria 2ª, ainda menor  a coroa que lhe competia, e nomeou o seu  irmão  Sem  Infante  D.  Miguel, regente do reino, durante a minoridade da rainha.

Mas o príncipe que tinha aceitado a regência concedendo-a até 1828  para melhor (...)
portugueses, estabelecendo entre eles o governo despótico, e sujeitando-os à mais feroz tirania.

Em tal conjuntura aflitiva, achava-se Sem D. Pedro 1º tolhido de  ir restaurar o trono de sua  filha  para  arrancar Portugal do poder arbitrário sob que gemia; e ao  mesmo tempo angustiado pelos
desabrimentos das insensatas facções brasileiras, quando  nesta  capital uma manifestação anárquica requeria, com a audácia da exigência, a destituição do ministério, que pela constituição só é da  competência e livre vontade do chefe do poder executivo nomear, conservar, modificar ou demitir.

Cumpria ao soberano não descer da altura de suas atribuições legais, para que se não aluíssem os alicerces do sólio e se livrasse o  Brasil dos perigos a que assim ficava exposto; para que se não sacrificasse  um só brasileiro, e para que não se derramasse uma só gota de sangue.  Em tão momentosa ocorrência tomou o imperador um  expediente inesperado e espantoso, que pôs em evidência a grandeza dos seus sentimentos, o amor que consagrava aos brasileiros e a confiança  que  nele  depositaram: Abdicou a coroa do Brasil em seu
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Augusto filho Sem. D. Pedro 2º, com seis anos incompletos de  idade, no memorável dia 7 de abril de 1831. Entregava assim, ainda nas  faixas  da infância, ao zelo, afeto e veneração dos brasileiros o sagrado  e precioso penhor da paz, segurança e prosperidade futuras do Império  que ia deixar, e assim pela terceira vez a salvação firmando-a a sua heroica fundação com tantos e tão exitosos sacrifícios.

Abdicou por deliberação própria, sem atender a  instâncias e pareceres contrários; sem aceitar para manter-se e sustentar a integridade da  lei fundamental o concurso de forças, que tinha à sua  disposição, porque forças dedicadas e leais lhe sobravam para em um  momento, dispersar e aniquilar o pronunciamento infrator da constituição.

É pois inquestionável neste famoso fato da nossa história,  não  influiu no ânimo do monarca, nem o mais pequeno despeito, nem mínimo temor.

Sobranceiro e calmo, mas traspassada a sua alma de pungente dor, tomou o querido filhinho nos  braços, cobriu-o de  bênçãos, de  beijos e de lágrimas, recomendou-o a Deus e à nação brasileira, e apartou-se  destes objetos tão caros ao seu coração.

Neste doloroso  momento, abriu-lhe a posteridade de uma das mais brilhantes e verdadeiras páginas da biografia dos reis.

Lá foi o herói para atingir o apogeu da sua glória desembainhar a invicta espada nas colinas do Douro, à frente das falanges lusitanas, no guerrear de sanguinolentas pelejas da liberdade contra o despotismo, da 
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civilização contra a barbárie,  para  fixar  um  trono, reconstituir e felicitar um dos povos mais veneráveis da Europa,  como  outrora  fizera rutilar essa mesma espada nos campos do Ipiranga, para erigir um  trono, constituir e felicitar um  povo,  que  ocupa  as  mais  vastas  e  ricas regiões da terra.

Os primeiros anos da minoridade do Sem D. Pedro 2º,  ainda  se  passaram com algumas agitações: não se pode pois estranhar à vista do  que  acabo de referir neste episódio muito sabido da nossa história  contemporânea, que se ignorasse no Brasil, geralmente falando, haver em  França,  e  em
outras diversas nações  da  Europa  e  nos  Estados  Unidos  um  sistema especial para a instrução dos cegos.

Em 1835 porém, brasileiros filantrópicos interessados em beneficiar o país com instituições  que  atestassem os nossos progressos em civilização, colhendo  informações sobre os estabelecimentos  para a educação e ensino dos cegos e surdos-mudos, desejavam que fossem  também criados no Brasil. Dentre estes distintos cidadãos, o primeiro que manifestou este desejo  foi o conselheiro  Cornélio  Ferreira  França, deputado nesse ano à Assembleia Geral Legislativa. Na sessão  de  29  de agosto propôs ele  que  houvesse  em  cada  província  um  professor  de primeiras letras para surdos-mudos e para cegos, e na capital do Império outro com determinado ordenado (x)

(cópia do projeto)
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O ato Adicional, leis sobre eleições, sobre a  Guarda  Nacional,  muitas outras administrativas e regulamentares de  transcendência  e  urgentes, eram decretadas ou se discutiam, absorvendo toda a atenção  dos  poderes do Estado; pelo que a proposta do benemérito conselheiro França, nem foi
discutida, nem surgiu mais, submergia sob o peso  e  importância  desses outros trabalhos.

Era preciso um concurso de circunstâncias fortuitas, congêneres com a influência poderosa e benfazeja de uma vontade altamente colocada, para que a ideia incubada naquele projeto pudesse germinar.

Vinha  chegando  o  tempo  e  as  ocorrências  favoráveis  se  colocavam casualmente no ponto preciso  em  que  melhor  podiam  cooperar  para  a fundação do ensino dos cegos.

Em 1839 o Desembargador Maximiliano Antonio de Lemos, estava já ao  fato da existência na Europa de várias escolas para a  instrução dos cegos, especialmente a de Paris cujas notícias provocavam a sua  curiosidade e atenção. Aconteceu,
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que tendo relações com a  família do Desembargador José Ignacio Vaz Vieira, vira frequentes vezes na casa deste, um menino cego, com quatro anos de idade, de nome José Álvares de Azevedo, filho de Manoel  Álvares de  Azevedo,  (cunhado  de  Vaz  Vieira)  cujo  menino  mostrava  tanta vivacidade e discernimento em tão tenra idade, que ele lastimou a  falta de meios no nosso país para se lhe poder dar a precisa instrução.

Aconteceu mais que nesse mesmo ano obteve  o  Desembargador  Maximiliano ser despachado para adido da nossa legação em França, e para  lá  seguiu logo, (...) a lembrança do interessante menino.

Chegando a Paris, por intermédio do nosso encarregado de  negócios  José D'Araújo Ribeiro,  obteve do ministro da instrução pública  Mr. De Wilmaizi, autorização para visitar o Instituto dos Cegos, e colher sobre a instituição as informações de que precisasse.  Tendo-as  alcançado
escreveu para o Brasil, remetendo-as ao Desembargador Vaz Vieira, para que as mostrasse ao pai do menino, e o induzisse a enviá-lo para a escola de Paris, logo que chegasse a idade conveniente.

Em 1842, estando a voltar para o Brasil, deixou no Instituto  dos  Cegos recomendações sobre o menino para quando ele lá chegasse, e até preveniu sobre a recepção e tratamento da criança ao negociante  brasileiro  José Luiz Correia, estabelecido em Paris.

Chegando de volta a esta corte, encontrou grandes obstáculos  à  ida  do menino, já então com sete anos e carecido de principiar  sua  instrução, na irresolução e compaixão dos pais que olham como desamor e abandono o apartarem-se do filho.
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Os pais dos meninos cegos, ainda mesmo sendo pobres, por essa  entendida compaixão, quase sempre recusam  ou  repugnam consentir  que deles se separem por tempo com que ninguém se prestará a  tratá-los com todo o zelo e caridade de que as crianças cegas necessitam.

O Desembargador Maximiliano porém, não esfriou em seu louvável  empenho.
Conseguiu, que o Desembargador Vaz Vieira e sua esposa tomassem a  peito este particular, e chegassem a convencer os pais do ceguinho a  mandá-lo para Paris, o que só depois de dois anos de insistência obtiveram.

Partiu daqui o menino Azevedo com pouco mais de nove anos  de  idade  no dia 1º de agosto de 1844.

Em seis anos de estada no instituto de  Paris,  alcançou  uma  excelente educação e um fundo de instrução  admirável,  em  alguns  dos  ramos  de estudos.

Aqui aportou de volta a 14 de dezembro de 1850, convertido em  um  jovem formoso, de trato ameno e delicado, dando provas de seus  conhecimentos, especialmente em geografia e história, e trazendo uma coleção de  livros impressos  e  manuscritos  em  pontos  salientes,  cartas    geográficas,
pranchas e grades para escrita e operações de  aritmética,  objetos  até então ainda aqui não vistos. Logo depois da sua chegada se encarregou de ensinar a ler e escrever em pontos salientes a Adele Maria Luísa Sigaud, filha do Dr. José Francisco Xavier Sigaud, a qual acabava de perder
completamente a visão.
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Escreveu vários e curiosos artigos sobre o Instituto dos Cegos de  Paris que foram publicados nos jornais daquele tempo, e foi   professorado de história  no  colégio  do  Barão  Fotephouse.  Aí  desempenhava  esse magistério com notável aproveitamento dos alunos videntes.
 
Ainda tão jovem, sabia manter-se no caráter sisudo e  grave  de  mestre,infundindo respeito aos seus discípulos,  e  conservando  com  espantosa sagacidade a disciplina escolar: os discípulos  não  o  podiam  enganar: conhecia quando estavam desatentos e os surpreendia nessa falta.

Havia traduzido ultimamente e  mandado  imprimir  aqui,  a  história  do Instituto dos Cegos de Paris por Guadet.

Pouco  tempo  depois  que  voltara  da  Europa,  teve  a  honra  de  ser apresentado a S. M. I. pelo Barão do Rio Bonito. Leu, escreveu, explicou o alfabeto em pontos e mostrou qual o sistema  especial  para  instrução dos cegos. O monarca, observando  quanto  era  fácil  e  engenhoso  esse
sistema, antevendo imediatamente toda  a  extensão  dos  benefícios  que podiam auferir os cegos com a instrução que se  lhes  desse,  pronunciou esse dito memorando, que  foi  logo  sabido  e  divulgado  e  que  agora consignamos nesta história.

"A cegueira já não é uma desgraça" disse o Sr. D. Pedro 2º, na  expansão da sua caridade e na satisfação de contemplar os meios de remediar-se  a fatal perda do sentido da vista.
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Entrou logo nas pias intenções do soberano a fundação nesta corte de uma instituição, para nela se educarem e se instruírem os meninos  cegos  do Brasil.

Pode-se pois observar, qual a série de circunstâncias que conduziriam às antecedências da existência do nosso instituto até este ponto,  no  qual deparava o pensamento da sua utilidade com o apoio superior pressagiando a próxima fundação do estabelecimento.

Outra notável circunstância veio fazer convergir sua influência  para  o mesmo fim.

O Dr. José Francisco Xavier Sigaud, natural de Marselha, médico distinto por  seus  variados  conhecimentos,  vindo  estabelecer-se  no    Brasil naturalizando-se o optou por pátria.

Foi um dos fundadores da Imperial Academia de Medicina,  desta  corte  a que presidiu e que  ilustrou  pela  publicação  de  vários  opúsculos  e observações  sobre  matérias  médicas.  Suas    estimáveis    qualidades individuais, e seus conhecimentos profissionais lhe mereceram a  escolha
e nomeação de médico da Imperial Câmara.

O afeto que como pai extremoso consagrava à sua filha cega, o infortúnio em que por isso a considerava e o desejo que tinha  para  atenuá-lo,  de habilitá-la a poder continuar a ler e escrever, e  os  seus  estudos  em música nos quais antes de cegar  primava,  o  induziram  naturalmente  a
procurar o jovem Azevedo  para  ensinar-lhe  a  praticar  o  sistema  de Braille, como já referimos.

Suas relações amigáveis com o prestimoso jovem
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cego, aumentaram as simpatias que  consagrava  à  classe  dos  infelizes privados da vista.

Enfronhado nos pormenores a que era  necessário  atender-se  logo,  para fundar-se a instituição  dos  meninos  pertencentes  no  Brasil  a  esta classe, conhecendo qual deveria ser o  método  de  ensino  que  convinha adotar-se, os livros e aparelhos a ele indispensáveis, seu custo,  tendo
frequente  entrada  no  paço  imperial  para  exercer  o  seu   emprego, havendo-se mostrado digno da  estima  do  Imperador,  vendo-o  de  ânimo deliberado de efetuar a caridosa fundação lhe  forneceu  as  necessárias informações e por consentimento de S. M. I., associa-se  com  Azevedo  e
requerem ao Ministério do Império, em janeiro  de  1853  a  fundação  do instituto dos cegos, oferecendo um orçamento  das  despesas  necessárias calculadas em quinze contos de Réis anuais.

Uma outra ocorrência favorável e de grande  importância  se  apresentou.
Achava-se então com  a  pasta  daquele  ministério  o  conselheiro  Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

No deste distinto varão em dotar o seu país com vantajosas  e  novas instituições, nenhum ministro de estado (...).

Assim, nenhum ministro de estado disposto do que ele encontraria SMI. D.
Pedro 2º, para  ajudar  a  fazer  marchar  o  Império  na  carreira  dos progressos, e a ilustração e atividade do ministro veio secundar as caridosas e sábias vistas do monarca em benefício dos cegos.

Notas do colunista:

1. No período em que estive à frente da Divisão de Cultura no IBC, pela década de 90, até o final do ano de 2002, setor que abriga a Biblioteca Louis Braille, pesquisando todo o acervo Braille lá existente, tive em mãos uma obra rara, por seu inestimável valor histórico: Um volume em
Francês com aulas de Aritmética, de 1868! Esse volume e todo o acervo dessa natureza foi encaminhado para um espaço onde seria instalado o Museu do IBC, porém sem qualquer tratamento adequado de conservação. Fiz, na ocasião gestões junto ao Arquivo Nacional, no sentido de que fizesse um estudo de viabilidade de tal espaço, porém, apesar da visita efetuada às nossas dependências, os técnicos do órgão, também federal, emitiram um parecer preliminar apontando algumas restrições relativas à inadequação do espaço, não dando contudo prosseguimento a esse
estudo. Não sei da razão da falta de continuidade de tal estudo.
E alguém poderá perguntar: Qual a razão de recorrer ao Arquivo Nacional?
Por que é nele que está a maior parte do acervo que diz respeito ao IBC.
Aliás, nesse mesmo período, tivemos o cuidado de microfilmar o acervo lá existente e que tem a ver com nossa memória documental.
De lá para cá, temo que parte desse material tenha se extraviado ou se deteriorado pelo tempo, representando assim, uma imensa perda de nossa memória.

2. O texto recolhido e agora reproduzido nesta coluna, deve ser lido à luz de sua época.

//Qualquer colaboração, como sempre enviar para:
contraponto@exaluibc.org.br
ou? vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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


* O Quebra Nozes em São Caetano do Sul

A Associação de Ballet e Artes para Cegos Fernanda Bianchini irá se apresentar no dia 5 de outubro, em São Caetano do Sul.
Pela primeira vez no Teatro Municipal de São Caetano do Sul a Associação de Ballet e Artes para Cegos Fernanda Bianchini, conhecida nacionalmente por ensinar a arte do ballet para deficientes visuais, fará uma única apresentação de uma das mais renomadas peças do ballet clássico: “O Quebra Nozes”.
O evento se destina a divulgar o ballet para portadores de deficiência visual e a difundir a imagem institucional da associação, a fim de que outras pessoas com a mesma necessidade especial também tenham a oportunidade de fazer parte do projeto.
A Associação de Ballet e Artes para Cegos Fernanda Bianchini existe desde 1995 e é reconhecida mundialmente por um método pioneiro de ensino, no qual deficientes visuais de todas as idades aprendem gratuitamente diversos estilos de dança, principalmente Ballet, ajudando os alunos a melhorarem a postura, o equilíbrio, a noção espacial e a autoestima, além de romper barreiras e preconceitos.
Os alunos já se apresentaram em vários programas de televisão e, inclusive, participaram da abertura da última Paralimpíada e também farão abertura na Paralimpíada em 2016, no Rio de Janeiro.
O espetáculo foi planejado e produzido pelas alunas pós graduandas em Eventos da FAAP em parceria com a Cia e acontecerá no sábado, dia 05 de outubro de 2013 às 17h. A renda dos ingressos será totalmente revertida para a associação e o evento contará com o apoio da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e empresas do setor privado.
Local: Teatro Paulo Machado de Carvalho - Alameda Conde de Porto Alegre, 840 - São Caetano do Sul.

Fonte: Bilheteria Express

***

* Estudante com deficiência visual fica em primeiro lugar em concurso

Adolescente de 15 anos fez prova com mais 230 candidatos. Edson dos Santos Junior é de Itanhaém, no litoral de São Paulo.
Um adolescente de Itanhaém, no litoral de São Paulo, portador de deficiência visual, superou 230 candidatos e se classificou em primeiro lugar em um concurso que seleciona jovens para um programa profissionalizante. O garoto afirma que é bom aluno, mas diz que ficou surpreso com o resultado da prova.
Edson dos Santos Junior, de 15 anos, possui apenas 20% da visão. Seus pais também são deficientes visuais. Mas a limitação não impede que o jovem seja um dos melhores alunos da classe, e ele assume que é bom na escola. “Eu gosto de estudar, me preparei muito para esta prova, estudei bastante, mas fiquei surpreso com o primeiro lugar, não esperava ir tão bem”, conta.
O aluno ficou em primeiro lugar em uma prova que seleciona estudantes do primeiro ano do Ensino Médio e os direciona para o mercado de trabalho. O Círculo de Amigos dos Menores Patrulheiros (CAMP) de Itanhaém encaminha os candidatos aprovados para o curso preparatório, que inclui matérias que envolvem segurança pública, direitos trabalhistas e previdenciários, introdução à aprendizagem profissional, entre outras disciplinas.
Edson conta que nunca trabalhou, mas está ansioso para entrar no mercado. Com o salário, ele diz que pretende fazer muitas coisas, como ajudar em casa e comprar alguns livros de que precisa. Na escola, ele diz que não necessita da ajuda de ninguém para estudar, apenas presta bastante atenção nas aulas e na explicação dos professores.
Na prova que o consagrou com a primeira colocação, havia questões de Matemática, Língua Portuguesa, interpretação de textos e atualidades. Mas Edson revela que sua preferência é pela Física, por isso, quer ser engenheiro elétrico. “Já penso no vestibular e em ser aprovado em uma boa universidade. Quero passar para as pessoas que não precisam se preocupar com as dificuldades, é só focar no estudo para realizarem seus objetivos”, conclui o jovem.

Fonte: Deficiente Ciente

***

* Jornal Correio da Paraíba terá as edições em Braille

Próxima edição do suplemento infantil vai circular dia 29 também para portadores de deficiência visual
O suplemento infantil do jornal Correio da Paraíba, Correio Criança, terá as edições quinzenais publicadas também em Braille, o alfabeto táctil usado por portadores de deficiência visual. As matérias serão impressas pelo Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha e distribuídas entre os alunos. A ação reforça o direito à inclusão durante a Semana Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrada entre 16 e 21 deste mês. Na Paraíba, 142.193 pessoas têm deficiência visual de grande dificuldade e 8.477 não conseguem enxergar de modo algum (IBGE/Censo 2010).
A partir da próxima edição do Correio Criança, que irá circular no dia 29, portadores de deficiência que frequentam o Instituto terão acesso ao conteúdo informativo. Os textos serão enviados em extensão “DOC” e os colaboradores do Instituto farão a impressão em Braille. “Também iremos disponibilizar os arquivos digitais acessíveis por computadores”, afirma a vice-presidente do Instituto, Ana Lúcia Leite. Esses arquivos de texto podem ser acessados em computadores que tenham softwares leitores de voz.
Os alunos do Instituto dos Cegos já experimentaram ontem a sensação de ler uma matéria do Correio Criança em Braille. “Escolhemos como piloto um texto da edição 62, publicado em fevereiro, cujo título é ‘Expedição Mata Atlântica’, e tivemos um retorno positivo dos usuários. Mesmo que o conteúdo tenha sido desenvolvido para crianças, os adultos também se interessaram. Temos uma carência muito grande de material adaptado”, declarou Ana Lúcia. “Gostei muito de ler e não sabia que tinha sobrado tão pouco da Mata Atlântica”, comentou Antônio Lucas Silva dos Santos, 12 anos, cego de nascença.
Cerca de 150 portadores de deficiência visual de grande dificuldade ou que não enxergam de modo algum estão cadastrados no Instituto e mais de 70 são crianças ou adolescentes com menos de 18 anos. Na Paraíba, 7.263 crianças e adolescentes até 14 anos apresentam grande dificuldade visual e 760 paraibanos nessa faixa etária não têm visão.
O direito à inclusão é constitucional especificamente garantido pela Lei Federal nº 7.853 de outubro de 1989, que estabelece os direitos básicos da pessoa com deficiência e prevê punições para quem comete crimes contra essas pessoas.

Fonte: Portal Correio

***

* Mulheres deficientes visuais criam joias através de seus olfatos aguçados

Essa iniciativa faz parte do projeto "Made in the Dark", concebido por alunos do Royal College of Art em Londres e do Instituto Nacional de Design Indiano.
Há 36 milhões de pessoas deficientes visuais no mundo, e 15 milhões deles estão na Índia. 80% dos casos são de razões evitáveis, como catarata e desnutrição. Os centros de tratamento são insuficientes e a falta de conhecimento sobre o perigo de olhar para o sol acabam agravando o problema.
Os indianos cegos encontram uma dificuldade maior na procura por um emprego, pois a cegueira carrega um estigma social. Made in the Dark, um projeto concebido por alunos do Royal College of Art em Londres e do Instituto Nacional de Design Indiano, é uma tentativa de encontrar uma nova solução.
A equipe de design quis aproveitar as habilidades artesanais existentes, mas dando aos artesãos cegos uma vantagem, criando uma nova forma de arte. Eles criaram uma nova linguagem e uma relação entre cor-cheiro que coincide com o tom de uma joia específica com um aroma particular. Com isso, os artesãos cegos podem projetar a estética e fragrâncias das joias que eles criam. O resultado é uma série de desenhos feitos à mão que se comunicam visualmente e com um mix de aromas suaves e tradicionais, tipicamente indianos, proporcionando assim peças únicas e uma nova forma de renda a essas pessoas com habilidades especiais.

mulher indiana cheirando miçangas marrons para montar uma peça
 
mulher indiana de meia idade, com os cabelos grisalhos presos em uma trança, está montando um colar de miçangas verdes, vermelhas, amarelas, marrons e brancas. ela usa um sari verde

foto de um colar com miçangas vermelhas, verdes, amarelas, marrons, bejes e vinhos. o colar tem uma etiqueta amarrada do projeto Made in the Dark, e está apoiado na grama

Fonte: Hypeness



#5. DE OLHO NA LEI

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

O Passe Livre nos Transportes Aéreos.

Recentemente, O Poder Judiciário reconheceu o direito ao passe livre no transporte aéreo às pessoas com deficiência. Segundo a decisão, o direito não contempla a todas as pessoas com deficiência, mas apenas às comprovadamente carentes.

O instituto do Passe Livre surgiu no mundo jurídico no ano de 1994 através da Lei n.º 8.899, de 29 de junho daquele ano. Nos termos do artigo 1.o do diploma aludido, fazem jus ao benefício as pessoas com deficiência comprovadamente carentes, sendo-lhes assegurado o direito à viagem nos transportes coletivos interestaduais.

De notar-se que o benefício, segundo o texto legal, estende-se a todos os transportes interestaduais, sem restrição. No entanto, o artigo 2.o da Lei 8.899/1994 remeteu a matéria ao Poder Executivo para regulamentá-la, o que se deu com a publicação do Decreto Federal n.º 3.361, de 19 de dezembro de 2000.

Vale ressaltar que a função do regulamento é tornar os comandos legais, mais abertos e abstratos, concretos, dotando-os da devida aplicabilidade.

O Decreto n.º 3.361/2000, na esteira da Lei 8.899/1994, não fez restrição ao tipo de transporte em que incide o benefício do Passe Livre, muito embora o regulamento mencionado, no seu artigo 1.o, tenha deixado claro que apenas as empresas permissionárias e autorizatárias de serviço público estariam obrigadas a cumprirem os comandos fixados na Lei n.º 8.899/1994.

Ora, os institutos da permissão e autorização são formas, embora precárias, de delegação da prestação de serviço público, tal qual a concessão. Oportuno esclarecer que, tratando-se de serviço público de transporte, a delegação adequada deve operar-se pela concessão, que é mais segura e imprime ao serviço prestado a continuidade necessária a sua execução.

Em razão disso, a despeito de o Decreto n.º 3.361/2000 não fazer menção à concessão, vínculo jurídico estabelecido entre o estado (poder concedente) e as sociedades empresárias aéreas (concessionárias), estas estão sujeitas ao mandamento legal previsto na Lei n.º 8.899/1994, devendo conceder o passe livre, reservando dois de seus assentos às pessoas com deficiência, desde que, como dito, elas sejam comprovadamente carentes.

Registre-se ainda que o artigo 1.o do Decreto 3.361/2000 refere-se a veículo. Tal expressão parece ter sido mais uma manifestação da influência dos empresários para burlar a Lei n.º 8.899/1994. Não obstante, o termo veículo não se restringe a transporte aéreo. Com efeito, o dicionário Virtual Pribeirão (http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=veículo), revela em duas das definições exibidas para o vocábulo, “qualquer transporte” e “aquilo que conduz”, sendo certo que o termo abraça, também, o transporte aéreo e o avião como meio de locomoção.

Diante de tudo quanto foi exposto, merece aplauso a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, confirmada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do entendimento esposado pelo Ministro Joaquim Barbosa.

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



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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


Se as crianças vivem com críticas, aprendem a condenar

As CRIANÇAS SÃO COMO ESPONJAS. Absorvem tudo o que fazemos, tudo o que
dizemos. Estão sempre a aprender connosco, quer tenhamos ou não consciência de que as estamos a ensinar. Assim sendo, se cairmos num padrão de crítica  de nos queixarmos deles, das outras pessoas ou do mundo à nossa volta , estamos a mostrar-lhes como condenar os outros ou,
talvez até pior, como nos condenarmos a nós próprios. Estamos a ensinar-lhes a ver o que há de errado com o mundo, em vez de lhes mostrarmos o que há de bom.

Uma crítica pode ser transmitida de dezenas de maneiras, palavras, tom de voz, atitude ou até um simples olhar. Todos sabemos como fazer um olhar de condenação ou dar um tom de crítica às nossas palavras. As crianças pequenas são especialmente sensíveis à forma como as coisas são ditas e levam-nas à letra. Um pai pode dizer "São horas de irmos" e não querer dizer mais do que isso. Outro pai, que é apressado e impaciente, pode usar as mesmas palavras de uma maneira que sugira "Tu és mau por demorares tanto tempo." Embora nenhuma das formas tenha a garantia de ser eficaz, a criança ouvirá estas duas mensagens de uma maneira muito diferente e a segunda delas poderá fazê-la sentir-se mal consigo própria.

Evidentemente, todos nós temos as nossas embirrações de estimação e toda a gente critica de quando em vez. Podemos até fazê-lo ao alcance do ouvido dos nossos filhos, mas isso não é o mesmo que viver segundo um padrão impregnado de críticas, com o seu ponto crucial implacável na procura das falhas. A crítica frequente  independentemente da sua direção  tem um efeito cumulativo, criando um tom negativo e opinioso na vida familiar. Enquanto pais, temos uma escolha: podemos criar um ambiente emocional crítico e condenatório, ou encorajador e de apoio.

No Calor do Momento

Abby, de seis anos, está sentada na mesa da cozinha, a colocar numa jarra de plástico cheia de água umas flores que apanhou. De repente, a jarra vira-se, atirando água, folhas e flores por todo o lado. Abby fica em pé no meio daquela confusão, molhada e a chorar. A mãe chega de imediato.

Oh, não! Como é que podes ser tão desastrada? pergunta, irritada.

Todos nós já dissemos coisas deste gênero. Reagimos sem pensar. As palavras voam para fora das nossas bocas tão depressa, que nos surpreendemos a nós próprios. Talvez estejamos cansados. Talvez estejamos preocupados com alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Porém, não é demasiado tarde para alterar o tom e impedir que este contratempo sem importância saia da sua real proporção e venha a causar distúrbios na valorização que a criança faz de si própria. Se a mãe de Abby parar, se acalmar e pedir desculpas por ter gritado, a limpeza correrá melhor. Abby pode sentir-se mal por causa do incidente, mas não por causa de si própria. Pelo contrário, se a mãe de Abby continuar a criticar, a criança poderá começar a olhar para si própria como uma pessoa incompetente e desastrada.

Sei que refrear os nossos sentimentos de irritação, mesmo quando sabemos que é isso o melhor para os nossos filhos, nem sempre é fácil. A maioria de nós tem que fazer um grande esforço para compreender e controlar as suas reações emocionais. Termos uma reação alternativa já preparada,
tal como dizer «Como é que isso aconteceu?», poderá ajudar. Desta forma, a ênfase será colocada no sucedido e não na criança. Assim, não só evitará sentimentos de imperfeição e falhas na criança, como ainda abrirá caminho para uma aprendizagem construtiva. Ao encorajá-la a falar sobre a sequência de acontecimentos, poderão ver em conjunto como umas coisas conduzem às outras e talvez até descobrir o que poderá ser feito de modo diferente no futuro.

Alguns acidentes podem ser evitados dispondo de mais tempo para planear e estabelecendo limites no início de um projeto. A maioria dos nossos miúdos quer agradar-nos e podemos facilitar-lhes o trabalho, dizendo claramente aquilo que queremos, logo à partida. As nossas sugestões têm de ser concretas e adequadas à idade, e devem ser ditas de uma maneira que ofereça à criança informação específica, que ela poderá usar para orientar o seu comportamento.

Num dia de chuva, Ben, de quatro anos, disse à mãe que ele e o amigo queriam fazer animais de plasticina. A mãe estava a meio do pagamento de umas contas e sentiu-se tentada a dizer, simplesmente, que estava bem e a deixar os rapazes entregues a si próprios. Em vez disso, porém, levantou-se e foi buscar uma velha cortina de banheira, que guardara para este fim. Enquanto a estendia sobre o chão, disse aos rapazes:

Sentem-se aqui no meio e assim podemos esticá-la. Haverá espaço de sobra para a vossa quinta de animais.

Enquanto os rapazes iam empilhando a plasticina sobre o plástico, bem perguntou à mãe:

Podemos usar umas facas da cozinha?

Nada de facas. As facas não são para brincar. Que tal algumas formas para bolachas?  sugeriu.

Está bem. E algumas colheres de pau?  continuou Ben.

Claro,  disse a mãe, pegando numa série de utensílios da cozinha.  Mas lembrem-se, depois também têm que ajudar na limpeza.

Os poucos minutos investidos no início do projeto constituíram uma interrupção para a mãe de Ben, mas podem tê-la poupado de andar mais tarde a raspar plasticina dos tapetes, ao mesmo tempo que tentava não ralhar às duas crianças. O seu envolvimento inicial deu ainda a Ben a oportunidade de negociar os objetos da cozinha com que ele queria brincar. Muito embora este procedimento exija algum tempo, põe à vista opções e dá às crianças a possibilidade de praticarem a tomada de decisões. Ter uma voz ativa nas decisões do dia-a-dia ajuda-as também a construir uma imagem positiva de si próprias como pessoas competentes.

Realisticamente, nem sempre temos o tempo ou a clarividência para lidar com as coisas da forma cuidadosa como gostaríamos. Um dia, uma amiga estava a apressar a sua filha Katie, de cinco anos, para saírem de casa para irem fazer uma série de tarefas, incluindo ir aparar o cabelo da
própria Katie. No caminho, ela disse à filha:

Despacha-te, queridinha. Temos que ir cortar o teu cabelo e não quero chegar atrasada.

Subitamente, de uma forma completamente inesperada, Katie desatou a fazer uma enorme birra por causa de ir cortar o cabelo. Frustrada, a mãe disse-lhe que ela era uma "teimosa", o que fez com que a criança ficasse tão incomodada que, literalmente, não conseguia falar. Para um adulto, pode
não parecer que a mãe de Katie estivesse a ser crítica, mas a mensagem que Katie ouviu foi: "És má porque és teimosa."

Quando, finalmente, Katie se acalmou, conseguiu explicar que queria deixar crescer a franja e que não a queria cortar. A mãe, depois de ter percebido que esta fora a razão para aquela grande fúria, ficou a olhar para ela com incredulidade.

Está bem, querida  disse , vamos explicar isso à cabeleireira. Ela não te vai cortar a franja.

Se, durante o pequeno-almoço, se tivesse lembrado de discutir com Katie a questão do corte de cabelo, teria provavelmente poupado ambas da provação de uma birra.

Evidentemente, por muito flexíveis e pacientes que possamos ser ou por muito que consigamos antecipar as coisas, haverá sempre alturas em que discordamos dos nossos filhos. Nesse caso, a questão é como resolver o conflito, com o mínimo prejuízo. Perante um impasse, ninguém fica a
ganhar. A mãe de Katie respeitou o direito da filha de decidir como queria o cabelo cortado. Esta partilha de controle, em relação a pequenas coisas, constrói a confiança para futuras negociações sobre questões importantes, à medida que as crianças se tornam adolescentes. Se os nossos filhos crescerem a saber que lhes damos ouvidos e que encararemos as suas idéias com respeito, terão uma maior predisposição para falar connosco e para trabalhar em conjunto, de forma a resolver os problemas.

Forma como Dizemos as Coisas
FREQÜENTEMENTE, quando criticamos os nossos filhos, o nosso objectivo é encorajá-los a fazer melhor, a serem melhores. Talvez fosse assim que os nossos próprios pais comunicavam connosco quando éramos miúdos. Ou talvez recorramos à crítica quando estamos nervosos ou cansados. Porém, as crianças não sentem uma crítica como algo de encorajador. Para uma criança, as críticas funcionam mais como um ataque pessoal e é mais provável que a ponham na defensiva do que a tornem cooperante. E as crianças mais pequenas podem ter dificuldade em compreender que é o seu
comportamento que é inaceitável e não elas próprias.

Ainda assim, podemos dizer aos nossos filhos que não gostamos daquilo que eles estão a fazer. Se reservarmos algum tempo para pensar no impacto das nossas palavras, podemos dizer aquilo que for necessário sem diminuir a consciência de si própria da criança. Independentemente daquilo que tiver acontecido, podemos deixar que ela saiba que ela está ok., mesmo que o que ela fez não esteja.

Assim que o pai de William ouviu o estilhaço, percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Dirigiu-se calmamente da cozinha até à janela da sala de estar, onde havia vidros partidos por todo o lado. O seu filho de oito anos estava lá fora a olhar com um ar de surpresa e medo. O taco de
basebol jazia no chão, ali perto, e a bola estava no chão da sala de estar.

Agora já percebeste por que razão existe a regra de nunca jogar basebol perto da casa?  perguntou-lhe o pai.

William olhou para baixo.  Eu sei, pai. Eu estava a ter cuidado.

Não, Will, a regra não é sobre ter cuidado o pai mantinha-se firme.  A regra é sobre a distância.

Desculpe disse William, esperando que assim terminasse a discussão.

O pai olhou para ele, sério.

Bem, agora vamos ver quanto é que vai custar o arranjo da janela e depois já poderemos saber quanto tempo vais ter que dispensar a tua semanada para a pagar.

À medida que William se apercebia das consequências do seu erro, as palavras começaram a atingi-lo lentamente. O pai via os ombros do filho a afundar-se sob o peso da responsabilidade.

Sabes, o avô fez-me pagar o vidro de uma janela que eu parti quando tinha mais ou menos a tua idade  confessou ao filho, que o ouvia agora com muita atenção.

A sério?

Levou-me muito tempo  continuou o pai.  E posso dizer-te que, depois disso, nunca mais parti nenhum vidro de janela. Agora, vai depressa buscar uma vassoura e uma pá, para limparmos todos estes vidros.

Demasiada ênfase na culpa ou no castigo criam separação e não aproximação. A verdade é que todos cometemos erros e que os acidentes acontecem. Nestas alturas, responder com mensagens que ajudem torna mais fácil para os nossos filhos aprender através da experiência, estabelecer a ligação entre aquilo que fizeram e aquilo que "aconteceu" e determinar aquilo que podem ter que fazer para
que as coisas voltem ao lugar.

(Do Livro "As Crianças Aprendem o que Vivem" - Dorothy Law Nolte, tradução: Alexandra Vieira)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Parabéns, Contraponto!

Em setembro de 2006, o IBC completava 152 anos de fundação e a associação de seus ex-alunos inaugurava seu jornal eletrônico. Em setembro de 2013, aos 159 anos do IBC, Contraponto chega a sua septuagésima quarta edição.

Com grande orgulho, durante esses sete anos, pude ocupar este espaço democrático para exprimir livremente meu pensamento, via de regra "politicamente incorreto", sobre os mais variados temas de interesse da coletividade a que pertenço. Meu discurso nunca reproduziu o pensamento dos pregadores da ideologia vigente na sociedade; jamais sustentei as ideias imediatistas alimentadas por nossos tutores para iludir os companheiros incautos. E nunca recebi uma só palavra de censura da editoria.

Poucos foram os números de Contraponto a que esta coluna não esteve presente.

Nosso periódico Circula desde 2006, quando as atividades da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant na Internet ainda eram informais. Não contávamos com que, um dia, alcançássemos um número de leitores cadastrados superior a 600 e tivéssemo-lo postado em diversas listas de discussão, além de importantes páginas da WEB, como a portuguesa Ler para Ver, talvez a mais reconhecida pelos cegos lusofalantes. Não podemos, portanto, precisar o número exato de pessoas que se servem dele como fonte de informação.

Em 2009, com a criação do Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação, surgiram a Rádio Contraponto e a Escola Virtual José Alvares de Azevedo, com diversos projetos que vêm mobilizando grande número de companheiros, nem sempre ex-alunos do IBC, mas interessados pela solução dos problemas de nossa coletividade.

Vale ressaltar o significado histórico-político do nome do companheiro Zé Alvares, conferido a nossa escola, mesmo virtual, pelo que sua luta representou para todos nós, cegos brasileiros. Foi ele o nosso primeiro grande líder, e sua grande conquista reflete-se em tudo o que realizamos. Mesmo aqueles que não se beneficiaram diretamente das escolas especializadas para nós ou aprenderam a utilizar o Sistema Braille são favorecidos por ela.

Ainda hoje Contraponto permanece como o porta-voz de maior alcance de nossa entidade.

Quando presidia a Associação, em visita a nosso Conselho Deliberativo, tive de explicar a alguns companheiros que ela não se reduzia a nossa lista de discussões na Internet. Também envolvíamo-nos com as lutas políticas de nossa coletividade e realizávamos eventos de caráter social.

Por outro lado, também não são poucos os que imaginam nossa entidade como uma associação voltada apenas para a realização de encontros, passeios e homenagens a companheiros estimados pelo grupo.

As razões que nos levaram a reativar a Associação dos Ex-Alunos do IBC, em 2002, foram os interesses de nossa coletividade , especialmente a defesa de nossa escola, que, desde muito tempo, já sentíamos ameaçada.
Não podíamos, porém, esquecer a necessidade natural do fato de pertencermos a um segmento da sociedade de permanecer unidos .

Todas as práticas que adotamos são meios para alcançarmos nossos objetivos. Precisamos das festas e dos debates, sejam eles presenciais ou via Internet.

É, portanto, essencial para a associação que todos saibamos reconhecer a importância de todas as  suas atividades.

Mas não é meu propósito analisar aqui o funcionamento de nossa associação. Quero apenas cumprimentar o Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação e nossa entidade por mais este aniversário de nosso Contraponto. Que ele ainda se repita por muitas décadas, enquanto, de fato, nosso jornal eletrônico for necessário a nossa coletividade.

Parabéns a todos nós!

hercen@terra.com.br



#8. UNIVERSO BRAILLE

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

O SISTEMA BRAILLE E O INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - de 1854 a 1954

Prezados leitores de Contraponto: na condição de ex-aluno do Instituto Benjamin Constant, aproveito o privilégio de ser responsável por esta coluna para prestar minha homenagem ao Sistema Braille e ao Instituto, onde um dia ingressei e de onde saí enriquecido pelos conhecimentos
assimilados, pelas práticas adquiridas de adaptação à cegueira, sendo eternamente grato à obra, a todos que colaboraram por sua grandeza de insubstituível valor para nossa existência.

É Setembro de 2013. Do passado, de há 159 anos, nos vem o sentimento de grandeza de uma obra idealizada por homens de fé, dotados de elevados sentimentos e clarividência sobre o destino das pessoas cegas no Brasil, por haverem acreditado na eficácia de um excepcional invento: o Sistema
Braille. Fundava-se no dia 17 de setembro de 1854 o Imperial Instituto dos Meninos Cegos.

O Braille, difundido pela Europa a partir de seu invento em 1825, criara novas perspectivas para a existência das pessoas cegas em todo o mundo.
Asilos e casas de proteção começaram a desenvolver atividades de ensino e trabalho, inspiradas anteriormente pela escola de Valentin Haüy, de 1784.

Como aconteceria em diversos países, o Sistema Braille aqui chegou em 1850, pelas mãos de um jovem cego, José Álvares de Azevedo, estudante do Instituto de Paris por seis anos. A   demonstração de escrita e leitura em relevo feita por Azevedo perante o Imperador D. Pedro II, provocou o histórico pronunciamento de Sua Majestade publicado posteriormente pelo jovem: "A cegueira já quase não é uma desgraça."

No mesmo ano em que o Braille fora oficializado na França, o Brasil o adotava por ato do governo imperial, pois o regulamento do Instituto estabelecia em seu Artigo 33: "Seguir-se-á no Instituto, até nova ordem do Governo, o método de pontos salientes de Mr. Luiz Braille, adotado pelo Instituto de Paris." Esta disposição foi novamente estabelecida 36 anos depois, pelo regulamento de 17 de maio de 1890, já no regime republicano.

Os recursos eram insuficientes: todo o material para escrita era importado da França. Livros traduzidos para o português foram encomendados à escola de Paris, adotaram-se inclusive, livros em francês. As dificuldades iniciais apontaram para uma solução: a instalação de uma oficina tipográfica, inaugurada em 14 de agosto de 1857.

A primeira grande obra aqui transcrita foi a "História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos", do Dr. Claudio Luiz da Costa, segundo diretor da Instituição, no ano de 1863.

Dezenove anos após sua fundação, o Instituto podia comprovar o sucesso alcançado pelo emprego do Sistema Braille. Em 1873, Benjamin Constant, seu diretor, apresentava ao Governo relatório sobre o movimento de alunos desde a fundação do estabelecimento, no qual destacava os que
exerciam diferentes profissões na sociedade, como professores, organistas, afinadores de piano e artesãos.

A distância de cerca de dez mil quilômetros entre Rio e Paris se constituiu em imenso obstáculo para a atualização dos meios de produção braille. Empenhado em viabilizar soluções, o ministro
Benjamin Constant facilitou o envio de dois professores cegos a Paris e, no ano de 1891, de lá trouxeram materiais de produção braille, inclusive equipamentos para a oficina tipográfica.

O Regulamento de 1890 criou o cargo de ditante-copista, profissional incumbido de ditar textos em tinta para cópia em braille por alunos e docentes cegos, copiar e revisar textos transcritos, além de exercer outras atribuições.

Por aqueles tempos, era sempre necessária a cópia manual de textos para suprir a escassez de livros, o que desenvolvia nas pessoas cegas grande habilidade na escrita em regletes e lhes exigia apuro na qualidade do texto transcrito.

Em variadas situações e em diferentes locais, as demonstrações de escrita e leitura em braille eram utilizadas para revelar à sociedade as capacidades intelectuais das pessoas cegas, sensibilizando assim autoridades e a população, em geral. Como resultado, muitas crianças cegas foram encaminhadas ao Instituto por suas famílias e por figuras destacadas de várias cidades do país.

A evolução técnica na Europa e nos Estados Unidos possibilitou a invenção de máquinas de teclas para produção braille, tendo a pioneira surgido nos Estados Unidos em 1892. No início do século XX, máquinas fabricadas na Europa chegaram ao Brasil, representando avanço expressivo na velocidade de escrita em braille.

Com a participação de professores e ex-alunos do Instituto, outras escolas especializadas foram criadas desde o início do século XX, demandando crescente produção de textos em braille no país. A oficina tipográfica do Benjamin Constant não tinha condições de suprir as carências dessas entidades. Copistas voluntários foram treinados e contribuíram valiosamente para o êxito dessas escolas pioneiras em diferentes regiões do Brasil.

Reverenciamos aqui o digno e meritório trabalho voluntário realizado pela Senhora Júlia Pego de Amorim e três colaboradoras que, entre os anos de 1939 e 1944, transcreveram o "Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa", de Hildebrando Lima e Gustavo Barroso, Civilização
Brasileira S.A., em 64 volumes, oferecendo-os ao Instituto encadernados, copiados em máquina de teclas (face única). Constituiu-se em valioso material de consulta para estudantes e professores cegos por cerca de 30 anos.

Nas décadas de 1930 a 1950 ocorreram fatos que muito contribuíram para a difusão e o uso do Braille no Brasil, favorecendo a expansão da educação das pessoas cegas.

As máquinas de teclas para escrita em papel e as máquinas de estereotipia para matrizes em clichês metálicos e prensagem interpontada, multiplicaram a capacidade de impressão , como também,
facilitaram a criação de pequenos centros de transcrição braille em muitos locais..

A Oficina Tipográfica do IBC se transforma na Imprensa Braille. O regimento de 1943 criou a unidade de Imprensa Braille, como uma das seções do Instituto. A Imprensa, instalada em prédio exclusivo em 1945 contou, a partir dessa década, com sete máquinas de estereotipia, modernos equipamentos de encadernação e recursos humanos admitidos por concurso público. Em abril de 1942 foi lançado o primeiro número da "Revista Brasileira para Cegos", hoje ainda em circulação.

A produção do Instituto atendia seu alunado, expandido após a ampliação de suas instalações e a criação do Curso Ginasial. A Portaria n. 504, de 1949, do Ministro da Educação e Saúde autorizou o IBC a distribuir gratuitamente livros em braille para todo o país. Esta medida facilitou,
inclusive, a distribuição de obras para Portugal.

No ano de 1946 foi criada a Fundação para o Livro do Cego no Brasil em São Paulo, hoje, Fundação Dorina Nowill para Cegos.

A partir da década de 1950, o Instituto e a Fundação participaram do processo de integração de alunos cegos nas escolas comuns, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Desde o ano de 1952, o IBC manteve anualmente um curso de especialização de professores, de caráter nacional, disseminando a instrução para os cegos e ampliando a aplicação do Sistema Braille no país.

O Instituto Benjamin Constant celebrou seu centenário em 1954. Seus livros transcritos eram de superior qualidade, quer pela encadernação, como pela rigorosa seleção dos autores. Na condição de educandário, priorizavam-se os livros didáticos.

No ano anterior, em 04 de maio, a Instituição recebeu a visita da genial surdocega norte-americana Helen Keller, oportunidade em que proferiu histórica conferência para a comunidade escolar. Queremos encerrar este artigo reproduzindo sua oração enunciada no ano de 1952, por ocasião do
centenário de falecimento de Louis Braille:

"De modo particular, nós, os cegos, devemos a Louis Braille o mesmo que a humanidade deve a Gutenberg. (...) É verdade que o sistema de pontos é muito distinto da letra impressa, mas as letras em relevo sob nossos dedos são preciosas sementes das quais brotam nossa riqueza intelectual.
(...) Sem o sistema de pontos, como seria caótico e inadequado o problema de nossa educação! (...) Mas Louis Braille, com sua vara de condão de seis pontos, fez a magia de surgir para nós escolas onde livros em relevo nos conduzem, como em barcos, para os portos da educação, das bibliotecas e para todas as facilidades da escrita que asseguram nossa independência."

COLUNISTA: JONIR BECHARA CERQUEIRA

o sistema braille e o instituto benjamin constant - de 1854 a 1954.txt        8.5KB



#9 EURECA

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

* Ônibus Falante

// Comentário do colunista:
A " acessibilidade" é o DNA do " desenho universal", eis aí um exemplo que devemos lutar por ele.
Nossa luta, deve ter duas vertentes inseparáveis: reivindicação e acompanhamento.
//Fim da nota

Usuários aprovam veículos hi-tech testados, mas criticam superlotação

É muito bom, dá para falar com a garagem direto. O que não muda é o trânsito', diz motorista de linha com tecnologia de SÃO PAULO

Os ônibus hi-tech "falantes" que estão sendo testados pela Prefeitura de São Paulo são aprovados pelos passageiros, mas causam susto em quem está mais acostumado a ouvir a próxima parada apenas no metrô.

A auxiliar de limpeza Dinilza Marques, 39, diz ter ficado espantada quando escutou pela primeira vez a voz "de mulher do além" no ônibus, que usa todo dia.

"Tomei um susto, mas o cobrador me explicou o que era e hoje já acostumei", conta a passageira, que também elogia o fato de o sistema ajudar quem é de fora da cidade.

"Ontem mesmo apareceu uma gaúcha aqui que não conhecia nada. Ela me perguntou qual era o ponto do shopping Ibirapuera. Falei só pra ela ficar atenta. Quando a mulher falou, a menina ficou abismada", relata, aos risos.

"Os passageiros ficam muito curiosos, acham chique andar no ônibus que fala. Para a gente é muito bom, dá para falar com a garagem direto, relatar qualquer problema. 

O que não muda é o trânsito mesmo", diz o motorista Evaldo Xavier.

Como ainda está em teste, não há indicação aos passageiros sobre a conexão wi-fi. Mas quem descobre e começa a usar também aprova.

"Tô usando pela primeira vez, é bem rápido. Deveria ter em todos os ônibus, mas só temos que ficar ligados, pois se ficar mexendo no celular toda hora fica mais fácil pro ladrão saber quem vai roubar", diz Rodney Alves, 35.

APERTADA

Apesar de aprovarem os diferenciais a bordo, passageiros e motoristas da linha 509M-10 reclamam que ela também sofre de um problema recorrente na cidade: a superlotação nos picos.

"De tarde ela vai bem até o Ibirapuera. De lá pra frente não cabe mais ninguém, vai todo mundo apertado", diz Everson Pace, 30.

Segundo funcionários, a linha é a mais rentável da Mobibrasil, pois transporta mais passageiros e faz quase todo o percurso por corredores e faixas exclusivas de ônibus.

A empresa foi a única fora da zona leste que recebeu conceito "ruim" na avaliação de qualidade da SPTrans no primeiro semestre deste ano.

RECARGA

Outro aparelho em teste é um novo modelo de validador, com tecnologia que permitirá a recarga de benefícios como o vale-transporte dentro dos coletivos.

"O passageiro encosta o cartão, o sistema checa se há algum crédito, carrega e depois cobra o valor da passagem, tudo em milissegundos", diz Adauto Farias, diretor da SPTrans.

O sistema pode ajudar a reduzir custos, pois hoje a empresa paga a outras pelo serviço de recarga.
//Fonte: Folha SP



# 10. DV-INFO

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

* Como limpar um PC infectado por programa malicioso

Prezados,

Fazia tempo que não se publicava um passo-a-passo como este abaixo para botar ordem em computadores. Existem certamente outros textos similares por aí, mas acredito que este seguinte contém informações bastante atualizadas e deve portanto ser mais adequado para o cenário de nossos dias.

Bom proveito e nos vemos.

***

Como limpar um PC infectado por programa malicioso Lincoln Spector, PCWorld EUA

Seu PC foi infectado apesar dos esforços para mantê-lo seguro? O notebook dum amigo tem tantos vírus que parece um laboratório? Siga estes passos para recuperá-lo!

Você trabalha duro para manter seu PC protegido dos vilões do mundo digital. Mantém seu antivírus sempre atualizado. Evita sites de natureza duvidosa. Não abre anexos suspeitos. Mantém o Flash, o Java e o Adobe Reader sempre atualizados ou, melhor ainda, aprendeu a viver sem eles. Mas ainda assim um novo e engenhoso cavalo de tróia conseguiu passar por uma fresta e agora você é o infeliz proprietário de um PC infectado. Ou então talvez um amigo menos atento tenha lhe pedido para ajudar a salvar uma máquina assolada por pragas. É óbvio que é necessário fazer uma varredura no computador e remover o programa malicioso. Mas como? Preparamos este guia com uma abordagem metódica, que você pode usar para determinar qual é o problema, como fazer uma varredura e como proteger um PC recuperado de invasões futuras.

1. Verifique se há mesmo uma infecção:
Será que o PC está mesmo infectado? Cansei de ver pessoas culpando um “vírus maldito” por tudo, de uma placa de som com defeito à própria estupidez. O primeiro passo para recuperar a saúde do sistema é determinar se se está mesmo lidando com um vírus, em vez de um problema de hardware, software ou erro de usuário.

Se o PC está muito mais lento que de costume, ou se costuma fazer coisas que você não pediu por “vontade própria” (abrir aplicativos, acessar sítios, etc), então há motivos para suspeita. Mas antes de dizer que um vírus é o responsável, abra o Gerenciador de Tarefas do Windows (pressione Control-Alt-Del e selecione a opção Gerenciador de Tarefas no menu). Selecione a aba Processos e veja se encontra algum aplicativo estranho ou desconhecido rodando em segundo plano, especialmente aqueles com um nome que parece não fazer sentido ou uma descrição suspeita. Por exemplo, um processo chamado wuauclt pode parecer suspeito, mas ao consultar a descrição descobre-se que ele pertence à Microsoft e é parte do Windows Update.

Claro, essa é apenas uma orientação geral. Não há nada que impeça um programa malicioso de se disfarçar de legítimo usando uma descrição inofensiva, ou mesmo de ocultar-se do Gerenciador de Tarefas. Ainda assim, você ficará surpreso ao ver quantas vezes um malware “entrega o jogo” com uma descrição ou nome do processo cheio de caracteres estranhos.

2. Procure sinais claros de programas maliciosos:
Os piores malwares tentarão todos os truques possíveis para evitar que sejam removidos. Se o PC subitamente deixar de abrir utilitários que podem ser usados na tarefa, como o MSConfig ou regedit, fique de olho. Se o antivírus subitamente deixar de funcionar, é um péssimo sinal.

Às vezes o ataque é mais óbvio. Se um programa que você não reconhece aparece do nada e começa a dar “avisos” de “problemas sérios” com o PC, ou pede seu número de cartão de crédito, o PC está definitivamente infectado com programa malicioso. Nunca dê o número do cartão de crédito, ou qualquer outra informação, a qualquer programa ou sítio que avise que seu PC está prestes a “morrer”. É quase certeza que se trata dum componente de programa malicioso, que tenta assustar o usuário com avisos de erros críticos ou falhas de hardware. Essas janelas mostrando centenas de ameaças no PC geralmente são malware tentando te assustar.

Muitas vezes eles usam nomes que sugerem um aplicativo de segurança, como “PC Protector Pro”, "Windows Web Security" e afins, e prometem uma “cura rápida” para os problemas se você pagar por um “upgrade”. Se você der o número de cartão de crédito ou endereço de e-mail, duas coisas vão acontecer com certeza: a primeira é que você vai ser roubado. A segunda é que em breve começará a receber spam, boa parte dele contendo mais programas maliciosos.

3. Faça uma busca por soluções:
Um benefício desses falsos alertas é que eles podem apontá-lo na direção de uma cura. Faça uma pesquisa por frases que aparecem em meio aos alertas, ou pelo nome do “programa” que os está exibindo. Provavelmente encontrará pessoas que estão sofrendo com o mesmo problema e informações que ajudarão a identificar o inimigo ou um passo-a-passo de como removê-lo. Mas tenha cuidado! Só aceite conselhos de sítios que parecem confiáveis e faça uma varredura completa no PC depois de seguir quaisquer instruções, mesmo as nossas. Se não houver pistas levando a uma solução rápida, uma varredura no sistema é o próximo passo importante.

4. Presuma que seu antivírus foi comprometido:
Não perca tempo tentando fazer uma varredura no PC usando o antivírus que já está instalado. Afinal de contas, para começo de conversa ele não conseguiu pegar o programa malicioso quando este instalou-se na máquina. E depois que o vírus se instala, presuma que o antivírus foi comprometido e agora está sob controle dos vilões. Ele pode ter sido modificado para dizer que tudo está bem, quando a verdade reside longe disso.

Você precisa duma nova ferramenta para varredura (um “scanner” no jargão) em busca de malware, uma que já não esteja instalada no computador. Ela precisa ser capaz de detectar e remover o malware do PC e precisa rodá-la a partir de um ambiente onde o programa malicioso não pode agir. Linux é a melhor opção, mas antes disso tente executar o Windows em modo de segurança.

5. Use uma ferramenta leve para varredura no Modo de Segurança:
O Windows tem um modo de segurança que inicia o PC com uma versão mínima do sistema operacional, com drivers genéricos e nada mais. Nesse modo a maioria dos aplicativos que se abrem com o sistema operacional não é carregada e, com sorte, o programa malicioso que está assolando seu PC também não será. Para entrar em modo de segurança, inicie o computador e pressione a tecla F8 antes que o Windows comece a ser carregado. Você precisa ser rápido, portanto o melhor a fazer é teclar F8 repetidamente do momento em que o logotipo do fabricante aparece na tela até um menu de inicialização aparecer na tela. Nesse menu selecione a opção Modo de segurança com rede. A conexão de rede é importante, você precisará de acesso à internet para resolver o problema.

Uma vez em modo de segurança abra o Internet Explorer (outros navegadores podem não funcionar corretamente) e rode uma ferramenta de varredura online. Eu recomendo o ESET Online Scanner - www.eset.com/us/online-scanner -, que roda dentro do navegador, está sempre atualizado e executa-se a partir dum servidor remoto. Dependendo do navegador pode ser necessário aceitar um plug-in, mas ele será removido quando a varredura terminar. Antes de começar, entre em Advanced Settings e habilite todos os níveis de segurança extra que puder, incluindo a varredura de arquivos comprimidos e cache do navegador.

Experimente também o HouseCall, da Trend Micro - http://housecall.trendmicro.com/br/ -. Ele não é um aplicativo web mas é “portátil”, ou seja, você pode baixá-lo noutro computador, copiá-lo para uma pen e rodá-lo a partir de lá. Mas precisará duma conexão à internet para atualizar as definições de vírus. E não rode o HouseCall na configuração padrão: antes de pressionar o botão Scan Now entre em Settings e marque a opção Full system scan (varredura completa do sistema). Não importa qual opção usar, não tenha pressa. Observe as opções disponíveis e faça a varredura mais completa disponível, mesmo que seja demorada. Depois de iniciá-la saia da frente do PC e vá ler um livro, lavar a louça ou passar um tempo com a família. A varredura deve demorar algumas horas.

6. Peça uma segunda opinião:
Quando a primeira varredura terminar, rode outra com uma ferramenta diferente. Assim você poderá dormir sossegado se ambas disserem que seu PC está limpo.

7. Use o Linux como linha de defesa:
O modo de segurança pode não ser o suficiente para impedir a ação dos programas maliciosos mais sofisticados. Se ainda tiver problemas após várias varreduras em modo de segurança, terá de ignorar o Windows e evitar inicializar a máquina a partir do HD interno. A solução é criar um CD ou pen inicializável com um utilitário antivírus baseado em Linux. Não precisa conhecer nada de Linux para fazer isso. Mas novamente precisará de uma conexão à internet para atualizar as definições do antivírus.

O primeiro passo é baixar um scanner inicializável, como o Kaspersky Rescue Disk 10 - https://support.kaspersky.com/4162 -, que é distribuído na forma dum arquivo .ISO. Esse arquivo deve ser gravado num CD, criando um disco de inicialização para o PC.

 No Windows 7 basta dar Enter no arquivo .ISO e seguir as instruções. No Windows 8 pressione o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção Gravar imagem de disco. Em versões anteriores do Windows, terá de usar um utilitário para gravar o CD, como o excelente e gratuito ImgBurn - www.imgburn.com.

O Kaspersky Rescue Disk tem uma interface similar à do Windows, logo você vai sentir-se “em casa”. Mas é preciso ter cuidado ao configurar a varredura, já que o programa não atualiza as definições automaticamente. Para fazer isso, selecione a aba Update Center e pressione Start Update. Depois da atualização volte à aba Objects Scan, entre em Settings e coloque o nível de segurança na posição máxima. Certifique-se que todos os HDs estão marcados antes de começar a varredura e vá tomar um chimarrão ou bater um papo.

Também é possível rodar o Kaspersky Rescue Disk a partir duma pen ao invés dum CD. Para isso é necessária a ferramenta Utility to record Kaspersky Rescue Disk 10 to USB devices - https://support.kaspersky.com/8092. Coloque-a na mesma pasta que o arquivo .ISO, tecle Enter para executá-la e siga as instruções.

Já o F-Secure Rescue CD, disponível em www.f-secure.com/en/web/labs_global/removal-tools/-/carousel/view/142 , não é tão amistoso quanto o programa da Kaspersky. Na verdade, pode acabar lembrando-te dos velhos tempos do DOS, mas ele funciona. Não se assuste com o alerta em vermelho dizendo: “If a Windows system file is infected, the computer may not restart”. (“Se um arquivo de sistema do Windows estiver infectado, o computador pode não reiniciar”). Nunca soube de um PC que não reiniciou corretamente após uma varredura com o utilitário da F-Secure, e suspeito que as chances que isso ocorra são pequenas. E de qualquer forma, se um programa malicioso conseguir infectar um arquivo de sistema crucial ao Windows uma reinstalação do sistema será a única opção.

O F-Secure Rescue CD tem uma interface básica em modo texto que não é nada atraente. Mas ao contrário da ferramenta da Kaspersky ele atualiza as definições automaticamente (se encontrar uma conexão à internet) e começa uma varredura completa quase que de imediato. Você só precisa aceitar a licença. O F-Secure não tem um utilitário especial para instalação numa pen, mas pode fazer isso usando o Universal USB Installer - www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3 -. Na janela do programa, no menu abaixo de Step 1, vai encontrar o F-Secure Rescue CD quase no final da lista. 

8. Seu PC está limpo? Então proteja-o!
Depois que o PC estiver limpo, reinicie o Windows normalmente e desinstale o “velho” antivírus, já que ele foi comprometido. Depois reinstale-o e atualize as definições ou, se tiver perdido a confiança nele, instale um concorrente. E não deixe um incidente te abalar, continue investindo tempo e esforço na proteção do PC. Quando o assunto é programa malicioso, um byte de prevenção vale por um terabyte de cura.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

ROCK IN RIO 2013 - NÃO É PARA TODOS!

150 mil m² de área glamorosa, maravilhosa, mágica, mas que pessoas com necessidades especiais - dentre elas os deficientes - não podem usufruir inteiramente. Lamentável! E o slogan é "POR UM MUNDO MELHOR..."

De antemão, vale enfatizar que as acessibilidades constituem genuínos DIREITOS HUMANOS. Sem elas estão maculadas a dignidade, honra e a cidadania das pessoas. Deixam de ser assegurados os direitos de ir e vir, igualdade, segurança, lazer... Dessa sorte, justificadas foram as visitas da CDH - Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, à Cidade do Rock.

Da visita realizada no dia 28/8, nenhuma mudança registrou-se em 9/9, a favor das acessibilidades quanto aos erros apontados.

As rampas erradas (fora do padrão de acessibilidade) continuaram condenadas; o acesso que ficou de ser providenciado na entrada da sala de imprensa não fora feito; a palestra de capacitação que Deborah Prates ficou de fazer, pelo avançado da hora para a abertura da programação especial para convidados e fornecedores (9/9), ficou adiada para algum dia antes de 13/9 (o que não ocorrera); o piso de pedras continuou solto por todo espaço e perigoso para qualquer transeunte.

De novidade conseguiu-se ver apenas um banheiro acessível - numa das seis ilhas - que estariam disponíveis ao grande público. Afirma-se que, de fato, estava bom. Os banheiros feitos sob encomenda ficaram excelentes. O piso plástico imitando tábua corrida não estava derrapando. O espaço permitia um giro de 360 graus com a cadeira de rodas. Foram colocados dois vasos sanitários de boa altura e disposição, sendo um deles protegido com barras de ferro atrás e do lado direito. Portanto, boas as condições para a transferência dos cadeirantes. A pia estava bem posta, dando para a entrada da cadeira e para que o cadeirante pudesse usar a torneira adequadamente. Toalheiro e porta sabão estavam em boa altura. Foi sentida a falta de um apoio para bolsas e utensílios que também pudesse servir de trocador de fraudas. Sem dúvida seria um plus que, ante o espaço, ficaria inteiramente confortável como um banheiro da família, acompanhando a tendência de funcionalidade hodierna. Notou-se que a torneira da pia deveria ser de alavanca pensando em deficientes que não tenham mãos ou dedos para girar a chave da torneira.

Pena que no dia da inauguração - sexta-feira 13 - muitos banheiros estavam interditados em todas as seis ilhas. Numa delas o banheiro acessível (com uma plaqueta com uma cadeira de rodas) estava sendo usado por mulher SEM deficiência. A fila, como de se esperar numa noite com cerca de 90 mil pessoas era quilométrica. Sem qualquer preposto para organizar tive mesmo foi que brigar para entrar. Para tanto,  várias poças de urina tiveram que ser vencidas!

Inacreditavelmente a rampa de acesso as ilhas de banheiros estavam  fora do padrão, pelo que inacessível aos cadeirantes e demais deficientes físicos. Fábio Guimarães - andante em cadeira de rodas que acompanhou a Equipe - teve que ser ajudado/empurrado para a subida, sendo a descida verdadeira queda de montanha-russa. Fora, pois, do razoável ter um banheiro acessível sem a contrapartida de acesso até o espaço.

Os setores específicos para acomodar pessoas com necessidades especiais (deficientes, grávidas, idosos, pessoas com limitações temporárias...) não estava satisfatório. Por ilustração o espaço voltado para o palco mundo estava com parapeitos, em forma de grades de proteção, soltos e muito elevados. Portanto, além de perigosos, ainda atrapalhando a visão dos cadeirantes. A rampa de acesso estava absolutamente cruel. Nenhuma independência teria um cadeirante para subi-la. Inexistia corrimão que o caminho exigia como medida de segurança. Havia um tapume que tentava atuar como amparador, sendo que um preposto sugeriu que os que necessitassem poderiam ir fazendo dessa falsa parede seu apoio. Desumano! A vedação provisória, feita de tábuas, que acompanhava o percurso iniciava depois de alguns metros do começo dessa inacessível rampa, estando frouxo/instável e terminando numa enorme fenda/fresta. Nítido que não existia segurança à integridade física desse público alvo.

Sem sentido, pois, ter um espaço para acolher pessoa com deficiência INACESSÍVEL. No dia da inauguração lá estava a fenda a espera do pé de algum cego!

Esse espaço - localizado debaixo do brinquedo tirolesa para aproveitamento do terreno - na diagonal principal - prejudicou a visão, por inteira, do palco. Esse público só conseguiria ver cerca de 60% do espetáculo, pelo que, para a edição 2015, poderia ser melhor posicionado. Nada que um bom arquiteto e/ou engenheiro não desse conta.

A promessa de existência de Equipe de apoiadores para o trato/recepção dos diferentes somente funcionaria com palestras de capacitação. Até por isso reforçou-se a necessidade dessas palestras com a maior URGÊNCIA. No dia da estreia, de fato, existiam pessoas credenciadas, no entretanto NADA sabiam acerca desse contingente especial. Nadamos, nadamos e morremos na praia!

Foi ratificado, pelo coordenador, que para essa edição 2013, haveria mais um veículo adaptado para trazer os deficientes da parada do ônibus até a entrada especial, num total de duas conduções. De acordo com o orientador, apesar de estar disponível, nenhum deficiente procurou esse recurso na edição 2011. Houve o reconhecimento de falha na comunicação entre o Rock in Rio e os destinatários/usuários.

A Comissão de Direitos Humanos/OAB/RJ se colocou a disposição para ajudar a divulgar e trabalhar na condição de voluntariado nessa especificidade, no entretanto, o administrador não deu retorno. Fica, dessa forma, provado que a capacitação  (ACESSIBILIDADE ATITUDINAL) é a grande saída para um evento de sucesso.

Conferido o funcionamento dos brinquedos. Por ilustração, a roda gigante estava inacessível aos deficientes físicos, bem como aos que estivessem com alguma limitação temporária. Para os deficientes visuais encontrava-se em boas condições. No entretanto, qualquer pessoa com deficiência precisaria de ajuda nesse parque.

Solicitou-se para a edição 2015, pelo menos, uma cabine com total acessibilidade, melhor explicitando, daquelas que a cadeira de rodas pode entrar e ser protegida pelas grades de segurança. Nenhum dos apoiadores com quem trocou-se ideias haviam ouvido falar em parques/ brinquedos ACESSÍVEIS. Mais uma vez fica cristalino ser o diálogo o melhor caminho.

Na área VIP, por ilustração, havia uma rampa que deveria levar um cadeirante e outras pessoas que necessitassem de acessibilidade  a um platô, todavia, íngreme. Seu destino seria um elevador que tinha um degrau para a entrada. Descrição que foge totalmente ao raciocínio lógico, valendo dizer ao bom senso. O elevador estava em sintonia com os critérios de acessibilidade, mas sem eficácia ante os obstáculos apontados.

Ao lado do elevador havia uma escadaria onde o corrimão começava, inacreditavelmente, no terceiro degrau. Totalmente fora dos parâmetros determinados pela Norma Regulamentadora 9050/2004, que manda que o corrimão/proteção comece, no mínimo, 30 cm antes da escada ou rampa, bem como obedeça igual critério na saída da escada ou rampa. Destaca-se que corrimão não é enfeite.

Nessa enorme e linda área também havia uma corrediça/ trilho- bem saliente no chão - dividindo a área coberta da varanda - que impedia a passagem de cadeiras de rodas e de todos aqueles com dificuldades para andar. Sem contar dos distraídos que, certamente, estariam correndo risco de acidente. A varanda, com piso coberto com grama artificial, encontrava-se absolutamente irregular. Provado, nesse comentário, que um Rock in Rio Acessível é para TODOS e não só para as pessoas com deficiência.

Assim, no quesito acessibilidade pouco fora feito para essa edição 2013, que diferencie a situação da edição 2011. Sem dúvida um ponto favorável foi o terreno estar bem mais plano.

A nosso pedido fora disponibilizada pulseira, com o fito de melhor atendimento aos diferentes que quisessem. Importante deixar esse ponto bem claro, valendo dizer que aos que se sentissem desconfortáveis em seu uso bastaria a recusa. Logo, uma opção a mais sem constrangimento de parte a parte. É o que muitos juristas denominam de "discriminação positiva/afirmativa".

Para bem entender as ações afirmativas (citadas acima) é que tem lugar a transcrição de pensamento de Aristóteles:
"A verdadeira igualdade consiste em tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais a medida em que se desigualem".

Sendo a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL a chave do sucesso para um mundo com maior bem-estar para todos é que vale destacar o importante papel do ANDANTE EM CADEIRA DE RODAS - que acompanhou a CDH/OAB/RJ - Sr. Fábio Guimarães. Sem dúvida, causa um positivo impacto no corpo social, já que desmistifica essa ferramenta de locomoção que, na maioria esmagadora da população, causa medo. Imprescindível para uma coletividade mais igual é o humano entender que deficiência NÃO é doença. Em muitas situações as pessoas, ao verem Fábio se levantar, pós espanto, pedem para também sentarem na cadeira de rodas.

Relevante destacar, outrossim, a bengala recoberta em ledes usada por Deborah Prates em situações em que o cão-guia não deve ser exposto a barulhos excessivos, queima de fogos... Pelo revestimento em ledes as pessoas chegam perto e pedem para tocar na bengala. O recurso de acessibilidade termina passando de mão em mão, o que é bem salutar, já que antes desse artifício os semelhantes nem queriam encostar nela.

Dessa sorte, de forma lúdica, a Equipe vai mostrando à coletividade que as diferenças existem no viver diário como são e não como gostaria que fossem.

Ficou a proposta para que na edição 2015, a campanha do Rock in Rio tenha como foco a pessoa com deficiência, como forma de sensibilizar a coletividade para a construção de um MUNDO MELHOR PARA TODOS.

Restou ratificada e reiterada a necessidade de, ao longo dos próximos dois anos (visando a edição 2015), fazer palestras de capacitação para toda Equipe de trabalho, inserindo, é óbvio, os parceiros/apoiadores, objetivando despertar a solidariedade. Esta é um sentimento, bem que não pode ser ensinado, como se faz com a matemática, física, filosofia, ética... Solidariedade tem que brotar de dentro para fora. A partir do momento em que as pessoas se colocam no lugar do outro a magia se faz e as mudanças vêm naturalmente. O trabalho de conhecimento, nesse primeiro momento, é contundente.

O mister da CDH/OAB/RJ foi o de retirar pedras sobrepostas em boas sementes. Como diz Cecília Meireles num de seus poemas, não se pode ensinar primavera para gelos e areias. É necessário cultivar para colher.

A Comissão preparou um relatório de falhas a serem corrigidas, na intenção de colher flores na edição 2015 do Rock in Rio. Os grandes eventos têm o dever de deixarem bons legados à coletividade!



# 12.PERSONA

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

Entrevista com Volmir Raimondi sobre o Encontro dosvox  de 2013 
  
1. como  surgiu a ideia de organizar o encontro dosvox em Bento Gonçalves e quem são os organizadores diretamente envolvidos com o evento? 

A ideia tem haver com a tradição que Bento Gonçalves já possui de realizar eventos para deficientes visuais. Já realizamos vários eventos políticos e de formação de lideranças, destacando em novembro de 2003 a Assembleia e o congresso nacional da ABEDEVI = Associação Brasileira de educadores de Deficientes Visuais; 2008 o Congresso internacional da União Latino Americana de Cegos=ULAC ambos com mais de 350 participantes. 
Além disso a entidade local que se chama Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves, ao longo dos seus 30 anos de existência, sempre ocupou cargos no movimento político e foi protagonista no município e no movimento nacional propondo iniciativas deste tipo. Contamos com a parceria de longa data com o hotel do evento que nos permite igualmente propor com toda segurança eventos para a cidade. 
A comissão organizadora é composta por  mim Volmir Raimondi, Daniel Bernardini, Juliano Machado, Bruno Begotto, ambos associados da entidade local. 
Temos ainda a comissão científica composta pelo professor Antônio Borges, Juliano Machado, Daniel Bernardini, Francis Guimarães, Paulo Ferreira. 
  
2. Qual será o total de vagas disponibilizadas e quantas ainda estão livres?  

Nossa estimativa inicial é de 300 vagas. Atingimos no momento 160 vagas e ainda estamos a 2 meses e meio do evento. 
Sugerimos aqui as pessoas interessadas que procurem fazer com antecedência suas inscrições e reservas já que a partir de 20 de setembro, estaremos liberando a pré-reserva do hotel. Após esta data os interessados estarão sujeitos as vagas disponíveis já que o hotel terá que se preocupar com a ocupação no feriado de 15 de novembro. 
  
3. Se possível, nos fale sobre quais serão os temas abordados pelos  palestrantes. 
O programa será definido somente em setembro conforme anunciamos. A equipe responsável está trabalhando para disponibilizar o programa o mais breve possível. A organização divulgará no site e por e-mail assim que tiver o ok da comissão científica e também a confirmação dos palestrantes para os temas escolhidos. 
  
4. Sabemos que o evento tem uma abordagem séria, mas, também é um  grande encontro de amigos. por isso, gostaríamos  de saber se haverá algum evento  de lazer programado para os participantes. 

Conforme a tradição  do encontro, teremos uma apresentação cultural e no próprio hotel são  realizados shows típicos para que os participantes conheçam um pouco mais a cultura da região.
Ainda estamos estudando o que vamos oferecer de fato aos nossos visitantes, reservando também algumas atrações surpresa. 

5.  Os participantes que sairão de outros estados desembarcarão em sua maioria em Porto Alegre ou Caxias do Sul. Gostaria de saber se haverá translado para levar essas pessoas para bento Gonçalves? 

Infelizmente não teremos condições de oferecer transporte por conta do evento já que não temos patrocinadores pra tanto. 
Também é importante salientar que a tradição do encontro nunca ofereceu transporte aos participantes para chegarem ao local do evento. Importante salientar que as distancias são equivalentes aos aeroportos de qualquer capital em relação ao hotel do evento. No caso de Caxias do sul, em média equivale a Guarulhos até o centro de São Paulo. Também é importante informar que tanto da capital e ou de Caxias do Sul, existe um sistema bastante eficiente de ônibus a partir das rodoviárias de cada cidade e as tabelas de horários serão disponibilizadas no site. 
Quando estivérmos próximos ao evento e conhecedores dos horários e locais de chegada, tentaremos ajudar na organização de transportes coletivos com Vans ou táxi conveniados, afim de facilitar a participação de todos mesmo que por conta dos participantes. 
  
6. Quais são as expectativas  dos organizadores para esse encontro dosvox? 

São as melhores possíveis esperando cumprir com nosso compromisso de bem receber e de proporcionar toda a infraestrutura necessária para que o evento seja um sucesso. 
Esperamos alcançar a participação de pelo menos 250 participantes e que cada um retorne a sua cidade satisfeito com  nosso trabalho e o resultado do encontro. 
  
7. O hotel onde acontecerá o 16 encontro  dosvox, tem muitos atrativos, será que isso poderá contribuir para diminuir o número de pessoas presentes no auditório no momento das palestras? Caso isso ocorra, os 
organizadores estão planejando algo para atrair a atenção da plateia? 
 
Uma das características do encontro é a troca de experiências e a convivência entre todos que comparecem. A comissão científica tem o desafio de encontrar a forma de despertar o interesse e o compromisso na participação. De qualquer forma, sim estamos tomando em conta tudo isso e a programação será pensada também para que o investimento feito por cada um, possa contemplar todas expectativas. O conforto de quem estará conosco também é fundamental para o sucesso do evento. 
  
8. Para os interessados em participar, nos diga quais  as formas para  fazerem a inscrição? 

As informações oficiais estão disponibilizadas no site WWW.pontodevista.org.br/dosvox  e também os interessados poderão solicitar a ficha através do e-mail 16dosvox@gmail.com , que teremos o maior prazer em auxiliar para que todos estejam conosco. 
Sugerimos que os interessados leiam com muita atenção o comunicado do site, que é oficial, para que não haja dúvidas quanto as regras, custos, reservas, formas de chegar visando evitar desconfortos e problemas na sua participação. 
As dúvidas deverão ser esclarecidas por e-mail, assim todos terão um documento escrito
referente as conversações. 
   
9. Existe alguma informação que você deseja passar  para os interessados em participar do evento? 

Reafirmar que os interessados não devem deixar pra última hora para se inscrever e principalmente para reservar o hotel de sua preferência. Bento Gonçalves é uma cidade turística e os hotéis em geral trabalham com ocupação alta. 
Importante que se alguém precisar de ajuda para qualquer coisa, nossa equipe estará a disposição para ajudar e fazemos questão de que todos participem. 
  
10.  Agradecemos sua participação e deixamos livre para sua mensagem  final para os leitores do contraponto. 

Nós que agradecemos a oportunidade de informar aos leitores sobre esta realização e dizer que Bento Gonçalves espera a todos com o carinho que é característico desta cidade, colonizada por italianos a mais de 120  anos, considerada a capital brasileira do vinho, esperando recebê-los para dias inesquecíveis em nossa terra. 



# 13.SAÚDE OCULAR

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

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

*Dia Mundial da Saúde / VISÃO: 80% das deficiências visuais são evitáveis

Brasília 5/4/2013 - Em 2020, o mundo terá 76 milhões de cegos. Este número representa o dobro do apresentado no primeiro levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1990. Considerando que as principais causas de deficiências visuais são evitáveis em 80% dos casos, neste Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril (domingo), o Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) chama a atenção para os cuidados necessários com os olhos nas diferentes fases da vida.  

No Brasil, que detém cerca de 2,38% da população mundial, a estimativa é de que existam mais de um milhão de cegos.

"A partir do conhecimento científico, das tecnologias atuais para o tratamento da visão e da legislação que, em vários países, vem regulamentando processos e procedimentos oftalmológicos como dever social é, no mínimo, desconfortável nos depararmos com esses números", avalia o presidente do HOB, Canrobert Oliveira. 

O médico brasiliense lembra que o Dia Mundial da Saúde é também uma oportunidade para jogar luz sobre plano de ação para a prevenção da cegueira evitável e deficiência visual estabelecido pelos Estados-membros da OMS em 2008, porque "todos esses integrantes celebram o Dia Mundial da Saúde no próximo domingo". 

Este plano, resume o oftalmologista, trata de casos que exigem medidas adequadas de reabilitação visual com os tratamentos disponíveis, de forma a permitir às pessoas com deficiência conquistar e conservar o máximo de independência, inclusão social e participação. 

Braille - Os mecanismos de inclusão têm sido discutidos pela sociedade, salienta Canrobert ao lembrar que na próxima segunda-feira (8/4), também é celebrado o Dia Nacional do Sistema Braille. Uma homenagem a Louis Braille, o criador do sistema de leitura tátil. No Brasil, a celebração desta data é uma lei, a de número 12.266. 

Prevenção - De acordo com o oftalmologista, o desenvolvimento de novos mecanismos de inclusão são fundamentais para que as pessoas com deficiência visual conservem a independência e participem da sociedade ativamente. "Mas é igualmente importante que, diante de números tão alarmantes quanto os apresentados pela OMS, a prevenção à cegueira seja estimulada  constantemente em todas as fases da vida", frisa.

Canrobert destaca a importância da difusão e conscientização da população sobre o teste do olhinho que ainda é menos conhecido pelos pais do que deveria. "O teste permite o diagnóstico precoce de catarata, glaucoma congênito, opacidades de córnea, tumores intraoculares, inflamações intraoculares ou hemorragias intravítreas em recém-nascidos, antes mesmo de receberem alta da maternidade", lista. O Senado Federal discute nova redação para o Artigo 10 da Lei nº 8.069, que institui a obrigatoriedade da realização do Teste do Olhinho, ainda na maternidade em todo o Brasil. O relator da matéria em tramitação é o senador do DF, Gim Argello (PTB).

Cenário - Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) indicam que cerca de 60% das cegueiras são evitáveis, 40% têm conotação genética, 25% são originadas por infecções e 20% dos casos de perda de visão já instalados são recuperáveis. Diante deste quadro, a prevenção é um hábito a ser conservado, diz Canrobert. 

Crianças - É importante ainda, adverte, que a população do Brasil e os gestores públicos estejam atentos ao dado de que no País, 30% das crianças em idade escolar apresentam problemas de refração (grau) e este fator interfere diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento profissional. "O número é impressionante, representa mais de nove milhões de crianças entre sete e 14 anos de idade", frisa. 

Exames oftalmológicos preventivos realizados regularmente desde a primeira infância (até os 4 anos de idade), segundo o médico do HOB, podem alterar este cenário ao identificar por exemplo uma cicatriz corneana, doenças infecciosas e retinopatia da prematuridade, além da catarata congênita e glaucoma em tempo de tratá-las e impedir a perda da visão. 

Adultos - Os adultos detém o maior volume de problemas que podem levar à cegueira. Conforme o CBO, as principais causas de cegueira são a catarata (39%), erros refrativos não corrigidos (18%), glaucoma (10%), Degeneração Macular Relacionada à Idade (7%), opacidades corneanas (4%), retinopatia diabética(4%), tracoma (3%).

Após os 40 anos de idade, cem por cento da população apresenta, por exemplo, processo de vista cansada (presbiopia). No Brasil, equivale a mais 60 milhões de pessoas, calcula Canrobert. Entre os que têm menos de 40 anos, a estatística mundial mostra que o astigmatismo e a miopia ocorrem em 30% dos indivíduos, isto é, cerca de 37 milhões de pessoas no caso do Brasil. Somam-se a esta estatística casos de hipermetropia.

No tempo - Diante das patologias oftalmológicas mais comuns em cada faixa etária, Canrobert Oliveira enfatiza, "durante toda a vida é necessária a atenção à saúde ocular". 

Casos mais frequentes em cada período: 

De 0 a 8 anos - ambliopia, cicatriz corneana, doenças infecciosas e retinopatia da prematuridade, catarata congênita e glaucoma congênito 

De 8 a 40 anos - astigmatismo, miopia, hipermetropia, doenças infecciosas 

Acima de 40 anos - presbiopia, catarata, glaucoma, hipermetropia, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada a idade

Mais informações

Assessoria de imprensa do HOB
ATF Comunicação Empresarial
Contato: Teresa Cristina Machado
Tel.: (61) 3225-1452



#14. REENCONTRO


Nome:
Luzia Andréa de Barros Gonçalves
Formação:
Curso de formação para professor.
Estado civil:
Casada.
Profissão:
Professora.
Período em que esteve no I B C.:
1979/1988.
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 construi e sou hoje.
Residência Atual:
Rua Dr. Xavier Sigauld, N.O 215, casa 12 rundos; Urca-Rio de Janeiro;

Contatos: (fones e/ou e-mails)
Fones: 0xx21/2542-8848; 0xx22/9827-3463.
E-mail: l.andrea.gn@gmail.com
msn: lauendre@hotmail.com
Skype: lauendre2





#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

*Sonho

Em meu sonho, alcei voo em Berlin.
Te amei num tapete, sobre suspensos jardins
Mas não eram os da Babilônia
Eram os que tu tinhas feito pra mim
Flutuamos de novo, sobre as dunas do Sahara
Declaramos guerra e paz, em plena faxa de gaza

Te perdi de vista, em Jerusalém
Pensei que enlouqueceria, mas pasme!
Fiquei um tanto absorta, assim meio zem!

Éramos um lindo casal tupiniquim,
Deslisando de patins, pela charmosa Paris!
Deslisávamos pelas ruas, e eu tua rainha nua, rodopiava e suspirava feliz!

Foi delirante te amar nas praias do Caribe

Dançar a salsa contigo, fitando teus olhos verdes, sugando meu vestido!

Depois roubei-te um beijo, com sabor de Brasil, em pleno Maracanã!
Subitamente, nos materializamos em horas de prazer, no frio de
Amisterdan!

E na profusão de sensações,
No turbilhão de emoções,
Tua ofegante voz, me dizia:
Meus lábios dirão teu nome, até de manhã!

Suilan Lira Sena.

- - -

*  preconceito

"Enquanto houver uma pessoa discriminada, todos nós seremos discriminados."
E eu ousaria acrescentar que todos nós discriminaremos.

"Porque é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito?"
Creio que é mais fácil por que o preconceito nasce de cada um de nós, criado e alimentado pelo nosso egoísmo e pela crença de superioridade nossa.

Quando eu e outros colegas, "menos afortunados" vendíamos bilhetes de loteria nas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, chegou até nós o eco de advertências feitas no querido I B C por professores, provavelmente colegas nossos em outra época, mas que já se recusariam a ser vistos assim agora, dizendo aos seus alunos:
"Vocês não querem estudar? Cuidado para que amanhã não acabem vendendo bilhetes na rua do Ouvidor"...

Três fatos serão destacados por mim, relativamente a este "eco":
O primeiro é que, mesmo que professores da querida escola não soubessem, ou preferissem fazer de contas que não sabiam, professores houve que se juntaram, direta ou indiretamente, aos "menos afortunados".
O segundo é que houve um grande professor do I B C, Grande como mestre, como amigo e como idealista, que tentou criar alguma forma de progresso para a turma que vendia, sem negar seu reconhecimento à legitimidade do trabalho, como faziam aqueles que "advertiam" os alunos,
e chegou a manter conversa com a caixa econômica neste sentido.
Infelizmente, como a turma que vendia também tinha preconceituosos, embora com diferente manifestação, o nosso grande mestre não logrou êxito na sua tentativa. Refiro-me ao grande e saudoso professor Edson Ribeiro Lemos.
O terceiro ... O terceiro?
Bem, antes de destacar o terceiro fato, certamente o menos importante, preciso fazer algumas considerações:

Se é verdade que alguns cegos se viram forçados, por qualquer tipo de imposição, a buscar na venda seu meio de sobrevivência, não é menos verdade que vender também é uma questão de vocação. Quem escolhe vender atraído pela atividade, geralmente prospera na função de vendedor chegando, não raro à condição de empresário vitorioso.

Bem, o terceiro fato é que este meu lado tolo de poeta aproveitou certo aspecto romântico da "vida de bilheteiro" para escrever:

Ary Rodrigues da Silva

- - - 

* A Fila dos Sonhadores

Há nos ecos da rua Uruguaiana
Pregões que o tempo não irá calar;
Pregões que vão, semana após semana,
Ano após ano, fazer-se escutar.

O grito da saudade ecoa forte:
"Cobra, cavalo, gato e jacaré!...
Creia que é hoje seu dia de sorte!
Mas compre pra ajudar a sua fé"!

Assim, aos transeuntes da cidade,
Vendiam sonhos de felicidade
Muitas pessoas que também sonharam.

"Um dia sobra um bilhete e eu ganho"...
Mas somente aumentavam o tamanho
Da fila dos que apenas esperaram.

Ary Rodrigues da Silva,



#16. ETIQUETA

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

Olá amigos, como vão tudo bem? Estudaram bastante sobre as etiquetas e seus objetivos? Conhecer algo novo nos faz crescer, sair do lugar e nos transforma em uma nova pessoa. Para que tudo isso aconteça é importante o querer, o desejo, a vontade de ser diferente do que já é, não para o outro, mas para si mesmo.

Ao falar em mudança falamos de ações, comportamentos e atitudes. Se observarmos bem quando falamos de etiqueta estamos falando de ações, comportamentos e atitudes. Ao consultar o dicionário para saber o significado dessas palavras encontramos:

Ação é o que resulta do fato de agir; tudo aquilo que se faz. Manifestação de uma força agente: a ação do vento, de um remédio; a ação das leis sobre a sociedade. - http://www.dicio.com.br/

O comportamento é definido como o conjunto de reações de um sistema dinâmico, em fase às interações e renovação propiciadas pelo meio onde está envolvido – http://pt.wikipedia.org/wiki/.

Atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou propósito. - http://www.significados.com.br/atitude/ ou Atitude é um impulso que nos leva a tomar uma decisão em momentos inesperados.  - http://www.dicionarioinformal.com.br/

São eles que marcam nossas mudanças e mostram a aceitação do novo. Que nos colocam ligados ao outro ou ao social. Tudo ou quase tudo na vida é questão de costume, é preciso iniciar, dar o primeiro passo e observar as vantagens que podemos obter. Muitas vezes nos parece difícil ou não queremos arriscar, mas começa a tornar fácil quando decidimos pela mudança, quando inserimos novos costumes. 

Este mês meu desejo é incentivá-los ao novo e motivar a mudança, que pode ser qualquer uma. Etiqueta é isso, querer tirar o melhor de você, ser melhor para você mesmo e se abrir ao social. Então vamos lá, busque o seu melhor, faça o seu melhor e seja diferente para você mesmo. Desejo sucesso.



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O Cego e o Tiroteio

Aconteceu comigo  aqui em Fortaleza.

Quando estava chegando em casa um dia de domingo por volta das 4 horas da tarde, dois bandidos
mataram um agente penitenciário que também estava chegando em casa. O crime foi bem na minha frente, a uns poucos metros de distância. O pior é que eu não tive outra alternativa a não ser correr depois de ouvir o porteiro do meu prédio gritar: "Seu Ferreira, corra que eles vão atirar no senhor também". Pois não é que os bandidos correram com as armas apontadas para mim?! Acho que foi Deus que fez com que aquela arma não disparasse.

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

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




#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

1- Diário Oficial divulga a lista dos atletas do Plano Brasil Medalhas

Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro 

Na última sexta-feira (30), foi divulgada no Diário Oficial da União a relação dos 45 atletas paralímpicos contemplados pelo Plano Brasil Medalhas, do Ministério do Esporte, entre eles seis judocas: Daniele Bernardes da Silva Milan, Deanne Silva de Almeida, Karla Ferreira Cardoso, Lucia da Silva Teixeira Araújo, Michele Aparecida Ferreira e Wilians da Silva Araújo. 
O programa tem como objetivo colocar o Brasil entre os cinco primeiros colocados no quadro geral de medalhas dos Jogos do Rio-2016. Neste primeiro momento, somente o atletismo, canoagem, halterofilismo, judô, natação e remo foram contemplados. Os planos esportivos dos demais atletas estão em fase de análise e serão publicados em breve. Ao todo, o programa apoia 15 modalidades paralímpicas e 21 olímpicas. Confira a lista dos atletas contemplados.

2- Brasil segue nesta quinta (19) para a Argentina em busca de mais um título

Por Tadeu Casqueira Rio de Janeiro A Seleção Brasileira de Futebol de 5 embarca nesta quinta-feira (19) para Santa Fé, na Argentina, em busca do sexto título da Copa América da IBSA. 
A estreia da equipe acontece no dia 21, contra um adversário que será definido durante o Congresso Técnico que será realizado no dia da chegada. 
A delegação partirá do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro, no voo 2293 da Aerolineas Argentinas, às 10h30. 
Há quatro anos, o Brasil faturou o penta da competição, também na Argentina, após vitória na grande final contra os Hermanos por 2 a 0. Para repetir a dose, o técnico Fábio Vasconcelos contará com Jefinho, Ricardinho e companhia. Saiba mais:
A CBDV transmitirá em tempo real pelo Twitter (@cbdvonline) as partidas do Brasil na  competição, com lances, tabela e resultado dos jogos.



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

*Loja Virtual Com Produtos Voltados Para Cegos

Olá pessoas, estamos inaugurando nossa loja virtual voltada em produtos que atendam os cegos brasileiros. Em apenas 7 meses, conseguimos fechar negócios em 14 estados brasileiro e a maioria para o interior, o que reforça nosso lado social.

Temos a possibilidade de dividir no cartão sem juros.

Visitem nossa lojinha: http://aparelhosacessiveis.lojaintegrada.com.br/

Indiquem para outros, pois queremos expandir.
Ver publicação no Facebook

---

"Neste grupo buscaremos sempre trazer as novidades atualizadas sobre o mundo da Informática e Tecnologia, sugestões de programas para as mais diferentes funções, muitos artigos, tutoriais e dicas sempre com foco na acessibilidade aos deficientes visuais...

Participe do canal do grupo no Zello adicionando (Derrubando Barreiras)!

---

//Fonte: Rawdrey Nobre publicou no grupo Casos reais de cegos
Rawdrey Nobre
9 de agosto de 2013

---

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

* De: Valdenito de Souza <valdenito@valdenitodesouza.com

  TRIBUTO AO BENJA

Para uns o "Benja" para outros o "I B C" ou simplesmente o   Instituto Benjamin Constant, q, alguns populares, até hoje, identificam como o  "CASARÃO ROSA  DA PRAIA VERMELHA" (em virtude da proximidade dos bairros da  Urca (onde está verdadeiramente o educandário) e a Praia Vermelha), este, que, além de ter sido o primeiro,  já foi considerado  o " maior educandário para cegos e amblíopes da  America latina", chega aos 156 anos de gloriosa existência...

É verdade, que atinge esta marca, suspirando, claudicando, resistindo bravamente, cada vez mais distante dos seus verdadeiros ideais...

Quero aqui, agora e sempre, expressar toda  minha gratidão, do mais fundo de minha alma, ao querido INSTITUTO BEJAMIN CONSTANT, o grande e leal parceiro da minha emancipação social...

Volto no tempo, e,  me vejo numa remota  sexta-feira de março de 1973, quando entrei pela primeira vez nas dependencias do tradicional educandário...
Um jovem cego (perdera a visão na adolecencia), mergulhado em seus conflitos: refém da insegurança, ansiedade, incerteza, algozes implacáveis de então...

No convivio, aconteceram falhas e acertos, destaque para o rico intercâmbio, fruto da relação com os colegas de infortunio, mais experientes no cotidiano da árdua caminhada...

Estava convicto, que, aquele, que, em dezembro de 1981, deixava as depedencias do Instituto Bejamin Constant, cursando a univerrsidade, e, trabalhando como programador de computador, devia boa  parte daquela vitória ao " Casarão Rosa  da Praia Vermelha"...

Hoje, um outro algoz, o remorso, ri com desdém para mim, e, frio e implacável, pergunta:
"...  OH _ NACIONALISTA MÍSTICO, _TU E TEUS CAMARADAS, POR ACASO, TENS   IDÉIA DA  parcela de culpa, DE CADA UM, NO DESMONTE GRADATIVO DO I B C?!"...

Meu velho, leal e querido Benja, me perdoa pela falta de  jeito, pela presença tênue e  um tanto tardia, no enfretamento, com estes "aventureiros/oportunistas" (gigolôs de deficientes), que, como " aves de rapina", querem "barganhar" espaço em tua gloriosa  história...

Parabens velho e querido I B C, ti garanto minha lealdade até nossos últimos suspiros.. . e, fica com  minha gratidão que ti juro ser eterna...

VALDENITO DE SOUZA(setembro/2008)

- - -

* From Marilza Mattos

  Olá, Valdenito querido!

Nem imaginas o quanto fiquei emocionada com a tua emoção!
Sei bem do que falas, pois o reconhecimento e o amor pleno, são coisas primorosas!
Meu abraço emocionado de coração para coração!

Beijos,

Marilza

- - -

*De: "Paulo Ross" <profpauloross@gmail.com

Olá, Valdenito e Marilza!
Alegra-me a gratidão. Parabéns por expressá-la aqui entre nós.
Tomo a liberdade para externar parte de minhas lembranças.
Nós nos constituímos pelas lembranças positivas.
Não frequentei o IBC, mas   foi numa segunda-feira, dia 12 de março de 1973, em que deixei a casa de meus pais para vestir outra casa: O IPC, em Curitiba.
Valdenito, tal como nos contara em outra mensagem, eu também vivia em zona rural, cercado de oportunidades da natureza.

Lá eu iniciava uma aventura de novas descobertas, novos instrumentos, novos tijolos iriam compor minhas novas construções.
Lá, não havia praia vermelha, mas os horizontes eram infinitos.
Escrevi essas memórias a pedido de uma professora que estudava a alfabetização de cegos. Ela fora minha aluna há muitos anos.

LETRAS DE MADEIRA: ALFABETO DA NATUREZA
Paulo Ross

Este é um pedaço do que vivi e senti. Este é um alfabeto  que escreve belas imagens em minha imaginação. Não quero apenas recordar mas recompor a mim mesmo. O que senti intensamente jamais esqueci.

Eu, Paulo Ross,
fui uma criança repleta de oportunidades motoras. Organizava meus brinquedos, construía meus carrinhos, serrando madeira, pregando, montando as peças de que necessitava para compor a forma final.

Vivi em ambiente simples, porém, livre de protecionismo, livre para criar, imaginar minhas estradas por onde arrastaria meus caminhões carregados de pedaços de madeira, a carga que reproduzia a vida, o trabalho de meu pai.

O trabalho era-me ensinado pelo exercício, pela exploração do ambiente construído pelas ferramentas e pela capacidade imaginativa de que podíamos lançar ao real, replicando a vida dura que levava meu pai.

Eu e meu irmão mais jovem, eu com 08 e ele com 5, íamos a mais de mil metros na beira de um rio apanhar caixas e caixas de argila para moldar nossas obras de pequenos artífices. Trazíamos aquele peso todo sobre uma carreta chamada de galhota, uma caixa sobre duas rodas, com duas ripas laterais, unidas na outra extremidade. Era puxada pelo mais forte até o espaço da nossa fábrica de aventuras, próximo a nossa casa.

Ali, eu punha-me a alisar e bater horas e horas os tijolos que ergueriam as paredes do nosso fogão. Precisávamos de um fogão com chapa e chaminé para secar os pelotes de argila que encheria nossos bocós. E bocós cheios no ombro, estilingue bem feito na mão representavam poder de ação e status junto ao grupo de 2 ou 3 amigos da vizinhança.

Lembro-me de quantos insucessos, pois o tijolo, quando levado ao fogo, muitas vezes quebrava-se. E Resolvi construir as paredes do fogão de uma vez só. Apliquei fogo internamente, torcendo para não aparecer as rachaduras. Claro que elas surgiam na segunda o na terceira comemoração. O fogão já continha uma chapa de  uma tampa de tonel e servia para ferver água. Ali já fazíamos café, chá e chimarrão.

O fogão não podia ficar desprotegido. Ali erguemos uma casa enorme de madeira. Era um espaço de 1,50 m por 3,00 m e 1,70 m de altura. Havia porta, cobertura com caimento, assoalho , tudo de madeira, tudo cortado, pregado por nós. Lembro de uma queda de cima da  cobertura: caí de costas no chão e perdi o fôlego. Achei que fosse morrer. Sobre os acidentes, posso contar as lições em outra oportunidade.

Mas minha infância é apenas o ambiente de fundo para explicar minha habilidade para assimilar a escrita Braille já nos primeiros dias de aula.

Aos oito anos e nove meses, fui levado à escola pela primeira vez. Tudo era novo: a escola, a professora, o material; o Braille, a reglete, a punção.

Como vimos, não seria mesmo necessário explorar outros materiais como fontes de estimulação tátil ou para organização mental dos elementos que compõem a matriz do Sistema Braille.

Parece que havia conhecimento prévio suficiente para iniciar a escrita, a leitura, como caminho inevitável do abandono da manipulação grosseira de argila, carros de madeira, estilingue que cercavam minhas mãos, movendo minhas ações em todo ou quase todo período anterior à escolaridade.

As pelotas de argila que enrolava aos montes ganhavam o valor simbólico de anteceder pequenos pontos que viriam ser, mais tarde, letras e palavras. Meu brinquedo de caçar, atirar com meu estilingue convertera-se em símbolo para eu caçar as ideias e transferi-los nos pensamentos da imaginação para a escrita, podendo ser apreendido, contado, apreciado, tal como se fosse  uma conquista de minhas investidas em alvos cantantes e voadores.

A repetição, a persistência levavam-me a preencher folhas e folhas com letras e palavras, pois imperava o princípio do fazer para se incorporar ao cérebro como segunda Natureza.

Assim fiz. Nada de recurso paralelo. Tratava-se de escrever e ler, ler e escrever. E, os mágicos pontos ganhavam poder de pensamentos, um recurso para demonstrar como cada um podia se diferenciar em ideias, em capacidade de comunicar e de entender os problemas que se nos era apresentado. Pouco havia de contextualização, pouco significado atribuído a possíveis mudanças em nossas vidas com o conteúdo que se nos apresentava. Focados na tarefa de ler e entender, escrever e ser entendido, não nos culpávamos com discussões políticas. Não tínhamos consciência que podíamos reivindicar melhoria de qualidade de nossa alimentação, por exemplo. Considerávamos que tudo estava certo e que assim deveria continuar. Vivíamos sob a lógica da criação, submetida aos limites do "real imutável". Vivíamos enxergando uma certa "naturalidade" em nossas rotinas.

Preciso recuperar minha gratidão à doce Professora Anilce, nas mãos de quem as minhas tocaram as primeiras palavras escritas. Ao lado de seus cabelos longos e fartos, teci as primeiras experiências de amarrar um sapato. Em sua companhia diária, eu erguera os primeiros sonhos, imaginando o que seria uma moça bonita.

Mas ainda, no primeiro ano Escolar, fui acolhido pelo enérgico Professor Benedito, um mestre rígido, determinado a fazer valer suas ideias, sua cultura. Alegrava-se ao detectar meus acertos em matemática, minha disciplina nos cálculos com o soroban. O soroban era seu ícone de expressão da lógica matemática. Mas ele também orgulhava-se de seus conhecimentos em história mundial, sua intelectualidade.

Não posso deixar de mencionar que Benedito quase me considerava um filho, mas bem depois de não ser mais meu professor.

Mas, fora José Bonifácio que praticamente conjugara esses papéis: professor e tutor. Bonifácio quase todo dia, trazia lições extras para que eu fizesse individualmente, além daquelas propostas para toda turma de 4 ou 5 alunos. Outro diferencial era que conversávamos sempre sobre vários assuntos. Era, então, um conselheiro, um contador de histórias, um organizador do conhecimento da humanidade em pequenos trechos para minha compreensão.

O professor Odilon, um fenômeno na oratória, um leitor e escritor de excelência, um amante da poesia e da pessoa humana, transmitira-me o desejo em tornar-me, um dia, professor, tal como o é.

Sempre animado, altivo, ético, inspirava-nos a ler com entusiasmo os textos, as histórias. Provavelmente, construíra em mim as raízes para escrever.  Mas a oratória brilhante transmitia-nos um tal poder que nos projetava para além de onde estávamos.

Esses mestres mencionados foram os primeiros professores cegos a nos dar referencia sobre o valor do conhecimento, o valor da Escola na solidificação de uma carreira futura.

Posteriormente, outros colegas cegos, outros professores vieram a compor nossa rede de conexões, nossas referências para legitimar nossas escolhas.

Lembro-me do orgulho do Bonifácio em ser um dos poucos brasileiros aptos para escrever Braille em inglês, o Braille abreviado. Ele cultivava um amor platônico por outra professora, mas nunca o revelara a ela.

Nesse misto de cognição e linguagem, diálogos, histórias, jogos de futebol, dominó, futebol de pino, baralho, compúnhamos nossa identidade, elaborávamos nossos sonhos para o futuro.

Leitura e escrita em Braille eram canais para expandir nossas ideias, alimento para nossos diálogos, energia para sustentar nossos projetos, fogo para constituição de uma vida adulta próspera e segura.

Estudávamos e brincávamos; racionalidade e afetividade se conjugavam alternando nossas certezas e nossas ilusões, nossas percepções. Tato, audição, palavras e movimentos eram nossos  instrumentos que acessavam nossos livros, nossos amigos ou professores, os mais experientes, as ações que viriam a dar vida a nossa existência, ao nosso presente e plantar sementes para algo ainda distante no futuro.

Eis que todos esses personagens se revelam vivos em mim, ditando minhas crenças, minhas pequenas intervenções no mundo.

OS. Em 06 09 2012

A Meta de confeccionar um estilingue

Estilingue é um instrumento de uso não ecológico, não ético para nossos tempos.

Mas podem ser percebidas muitas lições: o corte linear da borracha, o corte do couro, a perfuração, a amarração. Mas o sucesso começa na escolha do galho de árvore que será preparado para esse fim.

Eram muitos critérios observados. Por exemplo, o tamanho da abertura da forquilha precisa ser compatível com a mão do usuário.

O tamanho das borrachas precisa ser adequado ao comprimento do braço. Nós gastávamos horas e dias na busca do material que preenchesse nossos critérios de qualidade: a ergonomia e a usabilidade.

Não éramos apenas adultos pequenos. Éramos crianças  livres para criar um mundo adequado a nossas necessidades.

Quando ia jogar bola com irmão e primos, negociava e "exigia" que a regra fosse alterada: todo atacante deveria chutar a bola rasteira, de tal modo que produzisse ruído para que eu pudesse ouvir e defender. Eu jogava como goleiro.

Penso hoje no sacrifício que lhes impunha: se chutassem pelo alto, perdiam toda a jogada!!! O gol não valia. Hoje, eu sei que era um ônus, mas este representava um critério de "igualdade" de condições", logo, podia haver competição.

Hoje, eu chamaria essa adequação de ergonomia pedagógica, quando o professor propõem mudanças no modo de ensinar e de aprender para melhor adequação e valorização das capacidades de cada um dos alunos.

profpauloross@gmail.com

- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

