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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* O PESSOAL DO BENJA E "AS HISTÓRIAS DO CASARÃO ROSA DA PRAIA VERMELHA"

O comunicado e (o que foi um convite implícito), as orelhas e a contra capa, expressam o sentimento de júbilos deste editorial do Contraponto de setembro, aliás...   mês do  nono aniversário do jornal digital da associação dos Ex-alunos do IBC.

Não apenas os Ex-alunos do IBC, mas,  o segmento como um todo, representados pelos autores e personagens das várias crônicas e contos, mostram a sociedade, acima de tudo, a "cumplicidade" do nosso segmento  com a vida.

***

Prezados Companheiros

No próximo dia 17 (dezessete) de setembro, quarta-feira, o Instituto Benjamin Constant (IBC) comemorará o seu 160º (centésimo sexagésimo) aniversário. Para marcar a data, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, dentre as homenagens que prestará ao IBC, promoverá o lançamento do livro "Histórias do Casarão Rosa da Praia Vermelha", livro de contos e crônicas, escrito por ex-alunos desta Instituição centenária. Na oportunidade, alguns autores estarão presentes e falarão sobre a obra lançada.

Dia: 17 (dezessete) de setembro;
local: Teatro do IBC;
horário: 14:00 (quatorze horas).
Contamos com a presença de todos

Abaixo, contracapa e orelhas do livro.

Atenciosamente
Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant

***
Contracapa
" o  Instituto Benjamin Constant daquele tempo era um  lugar tão fantástico, que poder-se-ia compará-lo à "PASSÁRGADA" de Bandeira. 
Suas fronteiras variavam ao sabor dos sonhos, dos  desvarios e das ilusões. Hoje em dia, ao lembrarmos daquele tempo, agora tão remoto, vem à nossa lembrança algum lugar natural do "realismo fantástico" de Garcia Marques.

Nestas histórias, algumas com o "olhar ágil do conto", outras com a análise serena e contemplativo da  crônica", temos uma incursão corajosa e desconsertante no universo do " CASARÃO ROSA DA PRAIA VERMELHA", um internato para deficientes visuais.

São testemunhos estranhos, bizarros, hilários, sensuais, emocionantes, dramáticos - fotografia de uma época, sem no entanto perder o viés familiar.

os autores, alguns simples personagens, outros, protagonistas dos textos, constroem, através da prosa, o "inventário sentimental" de um tempo onde labirintos, silêncios,mistérios, se articulam, se movem, se armonizam e convivem.

Na elaboração do presente trabalho ecoa, de maneira intensa, a palavra do poeta: "canta a tua aldeia, assim serás universal"

Orelhas
reflexos e reflexões, encantamentos de um espaço que fascina e inspira nostalgia,  sorrisos,
arrebatamentos.

Dom Juans, boêmios, musas, vilões, saltimbancos, místicos, MALANDROS, quixotes  E  POETAS...

O Instituto Benjamin Constant visto e cantado  por dentro por seus "filhos", testemunhas oculares e auditivas de sua gloriosa história...

Fundado em 1854,  o então Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant (primeiro educandário para deficientes visuais  da América Latina), para alguns simplesmente  o "CASARÃO ROSA DA PRAIA VERMELHA" tem, nesta obra, suas "entranhas"  revisitadas e reveladas, a partir da prosa de seus "filhos" (ex-alunos de várias gerações).
Quem melhor para nos  apresentar seus labirintos e escaninhos, que estes autores, que conheceram a fundo  seu DNA?

Um grupo de ex-alunos do mítico educandário aciona suas  memórias afetivas, recuperam  "Olhares" especiais que  desvendam a geografia da  alma de   Personagens - reais ou imaginários -, bem como o sabor das lembranças de ambientes e paisagens indeleveis.

As reminicências aqui registradas (um painel), espécie de "inventário sentimental"  de um colégio que, mais do que um espaço físico,  se manifesta como um estado de espírito.

O renomado educandário,   referência nacional na educação de deficientes visuais,   com sua imponente entrada (belo exemplar da arquitetura neo-clássica), no  número 350 da avenida Pasteur na URCA,  simboliza  um outro tempo:
teve seu apogeu e  agora procura se reinventar para encarar os novos desafios.

As "HISTÓRIAS DO CASARÃO ROSA DA PRAIA VERMELHA", série que certamente
terá outros volumes, se apresenta  como um compêndio onde O Instituto Benjamin Constant, através de suas gerações, fala de si mesmo, do que foi, do que não deveria ter sido e do que será.

* Maiores informações em: tecnologia@exaluibc.org.br
*  Favor divulgue



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva


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

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

No dia 23 de Agosto promovemos a festa dos aniversariantes de Maio, Junho, Julho e Agosto no Restaurante O Caçador, onde compareceram 34 (trinta e quatro) pessoas.

Promovemos a 3ª etapa do campeonato de dominó em parceria com o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos.

No dia 09/09 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre o Campeonato Mundial de Xadrez.

No dia 16/09 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre o Aniversário dos 160 anos do IBC.

No dia 17 de setembro, em comemoração aos 160 anos do IBC, estivemos presentes na mesa da solenidade, representados pela ex-aluna Ivonete Euclides dos Santos. À tarde, promovemos o lançamento do livro: "Histórias do Casarão Rosa da Praia Vermelha" e logo após promovemos um encontro "O meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo", onde ouvimos historias , músicas e depoimentos que aconteceram no IBC desde 1950,  compareceram cerca de cento e noventa pessoas.

* Em setembro fizemos uma reunião para levantarmos os problemas do I B C.
* No programa "OS DEFICIENTES VISUAIS E AS URNAS", na rádio Contraponto( espaço aberto para entrevistas com deficientes visuais de todo Brasil candidatos nas eleições), foram entrevistados três candidatos: Geraldo Magela (candidato a deputado federal por Minas Gerais), Marco Pellegrini (candidato a deputado federal por São Paulo) e Erico Grassi (candidato a deputado distrital por Brasília).
* No programa Contrapontilhando da rádio Contraponto foi levado ao ar, em duas edições, o programa "O IBC EM SEU TEMPO HISTÓRICO", onde ex-alunos do IBC, deram importantes
depoimentos sobre o educandário no período 1960/2014.
* Aniversário: o Contraponto (jornal eletrônico da associação), completa neste setembro nove anos de existência. O universo dos deficientes visuais debatido por seus protagonistas. Com seu cadastro de leitores diretos com mais de seiscentos assinantes, além de estar presentes em vários portais, bem como, divulgados em inúmeras listas de discussão, o jornal CONTRAPONTO é uma marca da nossa entidade.



#3. O IBC  EM FOCO

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

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


Introdução do prof. paulo felicíssimo ferreira

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

Nesta publicação procuro sempre respeitar as expressões da época e a grafia original

Décimo segundo e último fascículo
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No  segundo  dia  se  examinaram  as  duas  últimas  turmas  dos   menos adiantados, e todos exibiram provas em  estudos  e  execução  de  música instrumental e vocal.

No 2º ano foram examinados Antonio Ignacio  de  Oliveira  e  Joaquim  da Canavieira,  saindo  o  primeiro  aprovado  simplesmente,  e  o  segundo reprovado.

No 1º ano foram examinados João  Carlos  Leopoldo  da  Silva  Parreiras, Ignacio dos Passos Ferreira, Filismindo Nogueira da Costa, Honorato José Correia e João Perpétuo Soares de Senna,  ficando  o  primeiro  aprovado plenamente com distinção, e os outros plenamente.

Deixaram de fazer exames por falta de habilitações,  no  1º  ano,  Maria Antonia da Silva, Luiza Edwige Friederike, Elvira Theolinda e  Francisco José Alves; no 4º ano Candido José Correia e Scipião Merolli.

Nas provas que apresentaram dos estudos elementares da música, em regras de contraponto, em execução ao piano e harmonia e em música vocal, pouco as deram más ou sofríveis, a maior parte boas, algumas ótimas, e somente na classe dos alunos José Pinto de Cerqueira e na das alunas Alexandrina Roza de Jesus, as apresentaram com muita distinção.

Em  seguida  formou-se  o  júri,  composto  do  diretor  e  professores, presidido pelo Comissário do Governo, e à vista dos  livros  em  que  se acham escritas as notas do comportamento  escolar,  civil  e  moral  dos alunos, julgou-se quais eram os dignos de prêmios, para se  organizar  a competente lista, sendo  nela  indicados  os  que  mereceram  aprovações plenas, com distinção,  nos  exames  dos anos letivos, os 2 que se distinguiram nas provas de música, e dos 2  dentre  todos  os  alunos  e
alunas, 1 de cada
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uma das respectivas classes, que  mais  se  haviam  assinalado  por  seu comportamento irrepreensível, para lhes  serem  conferido  o  prêmio  de melhor comportamento.

Terminados estes  trabalhos,  cumpria-nos  solicitar  do  Comissário  do Governo  a  sua  aprovação  ao programa para os exames públicos e distribuição dos prêmios. Carecíamos que fosse aprovado, para fazê-lo ao conhecimento do Ministro do Império, irmos depois rogar às Suas Majestades e Altezas Imperiais a graça de virem honrar com suas augustas presenças estes últimos atos. Então fizemos-lhe igualmente observar  que a estreiteza do salão da casa do Instituto era  sobremodo  inconveniente para tais atos; e mostramos-lhe as fendas no estuque do forro  do  mesmo salão,  que,  podendo  ser  provenientes de achar-se apodrecido o madeiramento  que  o  sustém,  havia  risco  de  despregar-se e cair inesperadamente.

Em tais circunstâncias, se tornava evidente precisarmos de  outro  salão que fosse espaçoso e seguro, e lhe lembramos o do externato  do  Colégio Pedro II, pedindo-lhe que obtivesse do  Ministro  do  Império  a  licença precisa para que o Instituto fosse celebrar aqueles atos nesse salão.

No dia 26 nos escreveu o Comissário do Governo uma  carta,  em  que  nos participava  haver  Sua  Majestade  o  Imperador  aprovado  o  programa, contanto que se diminuísse o número de provas em música nele indicado, e haver concedido a licença para que os exames públicos e distribuição  de prêmios se fizessem no mencionado colégio, como havíamos lembrado.

Copiamos o programa com as restrições ordenadas, extraímos  uma  relação do resultado dos exames e provas particulares,
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e incluindo a carta do Comissário do Governo, oficiamos no dia  seguinte ao Ministro do Império para fazê-lo ciente do  resultado  dos  atos  dos dias 20 e 21,  de  se  achar  o  programa  aprovado  por  Sua  Majestade Imperial, o de haver o mesmo augusto  senhor  permitido  que  os  exames
públicos e distribuições  de  prêmios  se  efetuassem  no  externato  do Colégio de Pedro II, para o que seria  preciso  que  sua  Exmª  mandasse avisar ao reitor daquele colégio, fazendo-o ciente  desta  permissão:  o aviso foi logo expedido.

No dia 28 fomos suplicar às Suas Majestades e Altezas Imperiais a  graça mencionada, que foi concedida por Sua Majestade o Imperador, dignando-se marcar o dia 16 do seguinte mês, às 11 h da manhã, para  aquele  ato  de solenidade.

Logo fizemos cientes da Imperial determinação o Ministro do Império e  o Comissário do Governo em ofício de 29.

Neste mesmo dia, nos foi entregue a quantia de 800$000,  novo  benefício feito por Sua Majestade Imperial ao Instituto, em uma comutação de pena.

A 16 de dezembro, no Colégio de Pedro  II,  houve  os  exames  públicos, seguidos da distribuição dos prêmios, a que Suas Majestades Imperiais se dignaram honrar com suas augustas presenças, e que foram presididos pelo Ministro do Império e pelo Comissário do Governo no Instituto.

O diretor, no seu relatório, patenteou qual o pessoal dos alunos  e  seu estado  sanitário,  os  progressos  da  sua  instrução  literária, os adiantamentos na aprendizagem de seus trabalhos industriais

p. 208

e como podia ser aquilatada  sua  educação  civil,  moral  e  religiosa: manifestou  como  despontaram  do  desempenho  das  suas  obrigações  os professores, mestres, e mais  empregados  do  Instituto;  apresentou  um resumo de sua administração econômica e a cifra da quantia a que montava o fundo pecuniário  depositado  no  Banco  do  Brasil,  para  começo do patrimônio, e terminou  publicando  os  nomes  das  pessoas  que  haviam auxiliado ao estabelecimento, ou com  seus  serviços  pessoais,  ou  com dádivas e outros benefícios.

Terminou agradecendo a  Sua  Majestade  a  Imperatriz  (1)  *e  a  Sua Majestade o Imperador (2).*

* (1) Senhora! O dom das graças e da afabilidade da  alma  que  ornam  a Vossa Majestade Imperial pode também pertencer a outras  soberanas,  mas as virtudes e entre elas as mais meritórias de  todas,  a  da  caridade, constituem Vossa Majestade Imperial a soberana e mais  criadora  daquele
respeito e veneração que todos os brasileiros cordialmente lhe tributam, porque tais virtudes  em  grau  tão  elevado,  são  peculiares  a  Vossa Majestade Imperial.

O fato importante  da  vinda  de  Vossa  Majestade  Imperial  para  aqui achar-se rodeada destes ceguinhos, e mostrar que  assim, os olha como especiais objetos da sua comiseração  e  patrocínio,  bastaria  para caracterizar a Imperatriz que o Brasil tem a felicidade de possuir, bem como basta para atrair-lhe em vantagem  deste  instituto  a  atenção  de todos que dão a este fato o merecido valor que ???.

Para manifestar o reconhecimento que desperta esta superior e beneficente solicitude, é insuficiente a expressão  dos  sentimentos  da profunda gratidão que estes protegidos de Vossa Majestade  Imperial  lhe consagram.

Deus os ouvirá em suas constantes e fervorosas  súplicas,  elevadas  aos céus ??? impulsos dos seus corações fiéis  a  que  pertence  a  dinastia imperial brasileira, base fundamental da prosperidade deste império
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e que derrame todas as venturas sobre Vossa Majestade  Imperial  e  seus augustos esposo e filhas,  dilatando  por  longos  anos  suas  preciosas vidas. *

* (2) Senhor! É o Instituto dos Meninos Cegos um dos  muitos  monumentos por Vossa Majestade Imperial levantados e amparados para honra e  glória de seu reinado, e utilidade da nossa pátria.

Não são minhas impressões, ainda  que  me  fosse  possível  elevá-las  à altura de um feito tão grandioso nascido da filantropia  da  justiça  em que se apoia a causa da  humanidade  e  da  civilização,  as  que  devem revelar a sua importância.

Por este feito e por muitos outros de maior  transcendência  política  e moral, pertence à posteridade assegurar quanto deve o Brasil ao  reinado de Vossa Majestade Imperial. Deus o prolongue  para  a  prosperidade  da nação brasileira. *

Em nome do Instituto, a subida honra de  virem  assistir  aos  atos  dos alunos.

Passaram estes primeiramente a dar as honras de seus estudos em música e as apresentaram satisfatórias.

Seguiram-se os exames nos 6 anos letivos, em que  demonstraram  notáveis adiantamentos.

Findos os exames, o Comissário do Governo leu a relação, feita pelo júri escolar dos alunos que julgou dignos dos prêmios, e pediu aos  soberanos a graça de lhos concederem e distribuírem.

Obtidas estas graças, o diretor fez a chamada, um a um,  dos  premiados, recebendo eles das augustas mãos de  Sua  Majestade  o  Imperador  e  as alunas das de Sua Majestade a Imperatriz, os prêmios que lhes tocaram.
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Foram premiados pelo  seu  melhor  comportamento:  Leopoldina  Maria  da Conceição e Firmino Rodrigues de Oliveira. Pelos estudos do 6º  ano:  1º prêmio a José Pinto de Cerqueira e  2º  prêmio  a  Luiz  Antonio  Gondim Leitão.

Do 5º  ano:  Leopoldina  Maria  da  Conceição  e  Firmino  Rodrigues de Oliveira.

Do 4º ano: Anna Rodrigues de Faria e Possidonio de Mattos.

Do 3º ano: Alexandrina Roza  de  Jesus  e  Antonio  Lisboa  Fagundes  da Silva.

Não houve premiados no 2º ano.

Do 1º ano: João Carlos Leopoldo da Silva Parreira.

Dos estudos de música: da 1ª classe: José  Pinto  de  Cerqueira;  da  2ª classe: Alexandrina Rosa de Jesus.
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Acabada a distribuição dos prêmios, a aluna Anna Rodrigues de Faria, por comissão de suas colegas leu uma breve alocução de agradecimento  a  Sua Majestade a Imperatriz (1) * e o aluno Antonio Lisboa Fagundes da Silva, em  nome  dos  seus  condiscípulos,  outro  igual,  a  Sua  Majestade  o
Imperador. (2) *

* (1) Senhora! Deus  vos  pague  tão  grandes  favores: tão notável e compreensiva proteção que de vós recebemos.

Eis que minhas colegas  me  encarregaram  de  dizer  a  Vossa  Majestade Imperial, e o que eu exprimo com toda a expansão da minha alma.

Dignai-vos aceitar esta cestinha que construímos para vô-la ofertar, com uma demonstração de quanto nossos  limitados  artefatos  são  ainda  mal elaborados.

Elas as flores naturais que a enchem são por sua beleza e fragrância,  o emblema das bondades do vosso magnânimo coração  e  ao  mesmo  tempo  da pureza dos sentimentos  de  respeito,  amor  e  reconhecimento  que  vos tributamos. *

* (2) Senhor! ??? dos meus condiscípulos  para  vir  patentear  a  Vossa Majestade Imperial os nossos agradecimentos por se haver dignado vir com sua augusta  esposa,  honrar  os  nossos  trabalhos,  distribuir  nossos prêmios de que nos achou dignos e pelo constante e poderoso  amparo  com que nos protege, não posso desempenhar com palavras tão nobre  comissão.
Os profundos e gratos sentimentos que  a  caridade  de  Vossa  Majestade Imperial nos inspira compenetram  nossos  corações  e  eu  só  os  posso significar com lágrimas de alegria e consolação.

Digne-se Vossa Majestade Imperial ver nelas a pura  manifestação  destes sentimentos, e de acolher, nesta solene  ocasião,  o  protesto  que  lhe fazemos de que nos empenharemos por nossos estudos e  bom  comportamento em sermos

p. 212

dignos da compaixão com que Vossa Majestade Imperial nos anima e obriga, e dos grandes benefícios que nos confere. *

O aluno José Pinto de Cerqueira leu em francês uma alegoria  alusiva  ao memorável fato de haver Sua Majestade  o  Imperador,  pela  fundação  do Instituto, salvo os desgraçados  meninos  cegos  do  Brasil,  até  então abandonados na miséria, ignorância e perdição a que se achavam expostos *

* Texto em francês ... *
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Esta breve parábola, composição tipográfica do mesmo aluno e impressa na oficina do Instituto pelo aluno Firmino Rodrigues de Oliveira,  foi  uma amostra dos trabalhos tipográficos  dos  alunos:  depois  de  lida,  foi entregue a Sua Majestade o Imperador que se dignou aceitá-la comovido.

Terminada as solenidades que neste ano atraíram  um  concurso  dos  mais numerosos, luzidos e distintos, retiraram-se Suas Majestades  Imperiais.
Começaram as entradas no Banco do Brasil das quantias destinadas ao  seu patrimônio a 29 de maio deste ano. O caridoso destino que Sua  Majestade Imperial deu, para este fim, a diversas quantias,  montou  neste  ano  à considerável soma de 5:939$390. O donativo  de  2  pessoas  importou  em
900$000. Entrou para o dito banco até 31 de  dezembro  6:839$590.  Juros deste capital vencidos até este dia: 219$720.  Ficou  no  banco  para  o seguinte ano 7:059$310.

Existiu  no  último  dezembro  do  ano  passado:  alunos  ...   22.    
O inclusivamente o aluno externo e exclusivamente o licenciado. No decurso deste ano, saiu o  externo  e,  entrou  o  licenciado,  pelo  que  ficou subsistindo o mesmo número.

Matricularam-se no decurso do ano 1 aluna e 3 alunos.  Existem  ...  26.
sendo 18 do sexo masculino e 8 do feminino.
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Ano de 1861

No Tesouro havia sofrido alteração  o  pessoal  da  mesa  de  tomada  de contas, em fim do ano próximo passado. De tal mudança resultou haver uma revisão  no  regulamento  do  Instituto,  estabelecido por aviso do Ministério do Império de 18 de dezembro de 1854,  na  parte  relativa  à
contabilidade e administração econômica do mesmo  instituto.  Depois de haver  a  mesa  formulado  suas  reclamações,  nos  convidou  para   lhe fornecermos explicações a tal  respeito:  Expendemo-las  verbalmente,  e foram julgadas satisfatórias. Mas olvidou-se de retirar suas  exigências e fê-las subir ao Tribunal  do  Tesouro  que  enviou  ao  Ministério  do Império o seguinte ofício que nos foi ??? em aviso de  10  de  novembro, ??? para informarmos a tal respeito.
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Ministério dos Negócios da Fazenda, Rio de Janeiro em 26 de  outubro  de 1860

Ilmº e Exmº Sr.

Comunico  a  V.  Exª  que  o  Tribunal  do  Tesouro  Nacional,   tomando conhecimento do relatório dos empregados  incumbidos  da  liquidação  da conta do diretor, tesoureiro interino do Instituto  dos  Meninos  Cegos, Dr. Claudio Luiz da  Costa,  relativo  ao  exercício  de  1858  a  1859,
resolveu que solicitasse de V. Exª a adoção das  seguintes  providências se porventura merecerem a sua aprovação:

1ª - Que se torne efetiva a observância do regimento interno  de  18  de dezembro de  1854,  na  parte  concernente  à  contabilidade  e  serviço econômico daquele estabelecimento (capítulos V e XXIII);

2ª - Que se organizem as tabelas de  que  trata  o  Art.  105  do  mesmo regimento, porquanto até ao presente,  nenhuma  regra  fixa  existe  que auxilie a fiscalização no que respeita à quantidade, qualidade e  preços dos gêneros consumidos;

3ª - Que seja presente ao Tesouro, por ocasião da tomada  de  contas, o livro de receita e despesa do  Instituto,  e  que  cesse  a  prática  de prosseguir-se na sua escrituração em exercícios diferentes e sucessivos, devendo portanto durar só 1 ano,  e  ser  entregue  ao  Tesouro  com  os documentos relativos aos fatos econômicos do estabelecimento  durante  o exercício em que tiveram lugar;

4ª - Finalmente, que, prescrevendo o decreto de 20 de novembro de  1850, que todas as despesas se paguem pelo Tesouro na Corte, sejam nele  pagas as do material do  Instituto,  e  neste  por  empregados  da  competente pagadoria, as que forem lançadas em folha, adiantando-se  mensalmente às

((Deve estar pelo menos uma página))

Estas reclamações implicitamente importavam uma acusação
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à nossa administração, de omissa no cumprimento de nossos deveres.

O regulamento, porém, tem artigos que nunca  foram  exequíveis  por  ??? propostos a disposições legislativas anteriores; outros  antieconômicos; outros abolidos por avisos posteriores, e outros que existiam executados 6 meses antes , em conformidade das sucessivas  exigências  feitas  pelo
Tesouro em abril do ano passado.

Corria-nos  a  obrigação  de  salvarmos  a  nossa  administração  dessas supostas faltas; mas os nossos trabalhos, no fim dos anos  letivos,  não nos permitiam responder ao Ministério do Império sobre  tais  exigências com a prontidão que desejávamos.

Por tal motivo, deixamos de registrar esta ocorrência na história do ano próximo passado.

É este o primeiro  fato  que  consignamos  neste  ano,  transcrevendo  a minuciosa resposta que enviamos ao Ministério do Império em nosso ofício de 10 de janeiro.

Embora  longo  e  miudamente  circunstanciado, não hesitamos em transcrevê-lo para que a todo o tempo se possa avaliar o que alegamos em nossa defesa, e o desfecho que teve este fato.

Imperial Instituto dos Meninos Cegos

10 de janeiro de 1861

Ilmº e Exmº Sr.

Havendo recebido a ordem de V. Exª de 10  de  novembro  do  ano  próximo passado, para o informe sobre  os  objetos  de  que  trata  o  aviso  do Ministério da Fazenda de 26 de outubro do  mesmo  ano,  relativamente  à contabilidade e serviço econômico deste instituto não  me  foi  possível responder logo prestando tais informações, por

p. 217

ter estado até agora, cercado de trabalhos para  o  bom  desempenho  das minhas obrigações,  nos  arranjos  necessários  aos  exames  públicos  e distribuição dos prêmios,  e  por  haver  adoecido  logo  depois  desses trabalhos.

Passo a dar as informações que V. Exª exige; mas antes  de  expendê-las, peço vênia a V. Exª, para que me permita fazer a  seguinte  consideração genérica.

Nas grandes, como nas pequenas administrações, (a  prática  o  demonstra todos os dias) é sempre  indispensável  o  emprego  de  algum  arbítrio, porque não há lei nem regulamento algum, cujas  disposições  possam  ser completamente características; e o administrador, quando  é  honrado,  e
deseja cumprir seus deveres com zelo e economia, vê-se obrigado, sob sua responsabilidade, a executar algumas das menos essenciais  e  explícitas prescrições legislativas ou regulamentares,  com  algumas  modificações, porque as encontra ou ociosas,  ou  inexequíveis,  ou  prejudiciais  aos
interesses da Fazenda Nacional, sendo executadas à  risca.  Estes  casos são muito excepcionais: creio, porém, que exponho uma verdade  conhecida por todos os administradores.

Isto posto, vou tratar da primeira providência reclamada  pelo  Tribunal do Tesouro.

À exceção dos artigos 7º, 9º, 13, e 14 do capítulo V,  todos  os  outros artigos foram fiel e rigorosamente executados por mim até o  dia  31  de junho do ano próximo passado.

Desde então, em virtude da requisição do Tesouro a bem do seu sistema de centralização, e conforme as ordens de V. Exª em aviso dessa  secretaria de estado de 3 de maio do dito ano, comecei a prestar as  minhas  contas por outra forma, bem diversa da  que  é  expressamente  determinada  nos arts. 93, 94, 95 e 96 do  cap.  25,  que  eram  até  então  pontualmente executados,
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e que foram anulados pela nova ordem sobre o modo de prestar as  contas.
Desde então também ficaram acumuladas "ipso facto" todas as  disposições dos arts. 80, 81, 82, 83, 85, 86 e 87 do cap 23, que marcava e  definia todas as despesas em 6 diferentes verbas.

Todavia, sendo indispensável ao diretor para orientar-se nas despesas, e para organizar e justificar o orçamento que anualmente tem de remeter a essa secretaria  de  estado,  a  distinção  das  despesas  indicadas  no regulamento, eu a tenho mantido na escrituração dos livros  das  contas, posto que esta prática, apesar de extinta pelas novas ordens do Tesouro, me viesse triplicar o trabalho da escrituração.

Os arts 7º, 9º e 14 do  cap  V,  de  que  estou  tratando,  nunca  foram executados nem pelo meu antecessor, nem por mim, pelo  simples  fato  de haver ele, assim como eu, exercido conjuntamente os empregos de  diretor e tesoureiro.

O livro de talão de que trata o Art. 7º  é  necessário  para  o  diretor fiscalizar sobre o tesoureiro, se fossem  estes  2  empregos  separados, como supõe o regulamento; e tal livro só pode ter valia sendo  fornecido pelo Tesouro, depois de aí ser numerado e rubricado por quem competir.

Quando na repartição da  tomada  de  contas  me  indicaram  essa  falta, demonstrei ser ociosa a execução desses artigos enquanto andasse anexado o emprego de diretor e o de tesoureiro, e mostrei o livro  de  registros das doações que se fazem ao Instituto, que por mim fora instaurado.

Neste livro existem, desde o começo da minha administração,  registradas por verbas, datadas, assinadas por mim e em ordem cronológica  todas  as doações feitas ao estabelecimento.
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À vista do livro me disseram os ditos ??? empregados que, por  ignorarem a existência de tal livro, haviam reclamado o de  talão,  ficando  agora convencidos de ser desnecessário.

Todavia, se o Tesouro insistir em que tal  livro  seja  preciso,  poderá mandá-lo  fornecer  ao  Instituto,  contanto  que  tenha  folhas  de  12 polegadas quadradas, ficando o emblema na quarta parte da folha, porque, nos recibos das quantias doadas, a instituição pelo Poder  Moderador  em
comutações de pena, os dizeres têm de ocupar ??? por ser  tal  recibo  o documento cuja apresentação é seguida da sentença de absolvição da pena, e tem de ficar junto aos altos. Mas, livro de talão que não provenha  do Tesouro, na minha humilde opinião, é completamente inválido.

A falta de execução do Art. 9º ainda provém da  mesma  causa  porquanto, sendo diretor o que exerce o emprego de tesoureiro, para  que  servia  a formalidade das contas que ele se presta, e nos documentos que apresenta para justificá-las?

Contudo, depois que o Tesouro reclamou essa formalidade,  foi  posta  em prática desde o 1º de julho do  ano  próximo  passado,  assim  como  nos recibos dos analfabetos  se  começou  a  declarar  "a  rogo  de  fulano, sicrano". Antes  eu  aceitava  recibos  com  a  assinatura  "fulano  por sicrano" como é praxe;  e  o  Tesouro  aceita  recibos  assinados  pelos caixeiros por seus amos, sem a declaração de ser "a rogo".

O Art. 13 do regulamento, determinando que o  tesoureiro  preste  fiança pela quarta parte da renda do  Instituto,  não  foi  executado,  porque, tanto o meu antecessor exerceu, como eu exerço interinamente  o  emprego de tesoureiro (em que eu nunca quis ser efetivo), a pedido do  Exmº  Sr.
Conselheiro
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Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, então Ministro e  Secretário  de  Estado dos Negócios do Império,  logo  que  qualquer  de  nós  tomou  posse  da diretoria deste instituto, participando ao Ministério  da  Fazenda  esta nomeação.

O Art. 14 é  um  dos  inexequíveis,  por  ser  o  emprego  de  professor absolutamente incompatível com o de tesoureiro: faltaria necessariamente às obrigações de um deles se as tivesse em si reunidas;  acresce  que  a tabela fixa estabelecida pelo decreto nº 2410 de 27 de  abril  de  1859,
marcando para o tesoureiro o ordenado anual de 400$000 e de  200$000  de gratificação por determinar o Art. 3º deste decreto que o empregado  que reunir 2 ou mais empregos só possa perceber ordenado e  gratificação  do principal e somente a gratificação dos outros, segue-se que o  professor só poderia receber como tesoureiro 200$000 por ano, isto é,  16$666  por mês,  para  entregar-se  ao  considerável  trabalho  de  manter  toda  a escrituração da contabilidade com limpeza e em dia para colher contas  e recibos, examiná-los e rubricá-los, para fazer pagamentos, e para  andar 15 dias em todos os meses a bem de realizar  as  cobranças  no  Tesouro!
Haverá outro empregado a não ser eu que, por dedicação desinteressada me exponha a tais fadigas, mantenho a escrituração nítida e em dia, e a todos os empregados satisfaço os seus pagamentos pontualmente, tudo para que possa facilitar-se-me a minha administração? Outro  algum   empregado do estabelecimento se sujeitaria a tantos ônus com tal remuneração?

Quando se queira admitir um indivíduo  externo  só  para  o  emprego  de tesoureiro,  embora  se  aumentasse  a  despesa  com  mais  de  400$000, poder-se-á encontrar pessoa apta, diligente e fiel com o exíguo ordenado de 50$000 mensais? É evidentemente duvidoso.

FIM

Como havia prometido, a publicação desse valioso material chegaria a seu final exatamente no mês dos 160 anos do IBC.



Notas do revisor, Prof. Paulo Felicíssimo Ferreira:

*1: A "Carta (não as cartas)sobre os  cegos  para  o  uso  dos  que  têm vista", aqui citada como de autor anônimo, pertence ao filósofo  francês Denis Diderot.

*2: A epígrafe latina "Possunt, nec posse videntur" (podem, e julgam não poder) foi transcrição incorreta de uma frase constante da "Eneida",  de Virgílio, que escreveu: "possunt, quia posse  videntur"  (podem,  porque julgam poder) -  in  Virgílio,  Obras  Completas,  tradução  de  Odorico
Mendes, São Paulo, Edições Cultura, 1943, p. 228.

*3: Esta e outras sequências com  pontos  de  interrogação  representam, sempre, partes indecifráveis do manuscrito original.

*4: Não nos foi possível, até agora, decifrar a  expressão "ditas de compaia".

*5: Acreditamos que o nome desse rio  fosse  "Maracanã",  não  "Maranã",  até mesmo pela localização do Instituto naquela época, mas não  podemos asseverar.

Nota do colunista

Finalmente foi definido o calendário eleitoral para a eleição do diretor do IBC:
Do Dia 22 a 30 de setembro, período de inscrição dos candidatos; dia 02 de outubro, quinta, homologação das candidaturas pelo Conselho Diretor do IBC; a partir dessa data, campanha eleitoral. dia 21 de outubro: Apresentação das plataformas de trabalho;

Dia 30 de outubro, debate entre os candidatos e com os eleitores; dia 13 de novembro, eleição do diretor do IBC Resta desejar que toda comunidade do IBC  tenha lucidez na escolha de seu próximo gestor.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* ONG “Escola de Gente” cria campanha pelo Dia Nacional do Teatro Acessível

A data é um desdobramento da campanha “Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, lançada em 2011 pela Escola de Gente e incorporada pelo Ministério da Cultura como ação e conteúdo de política pública em 2013.
Tatá Werneck, Bel Kutner, Diogo Vilela e Thiago Abravanel são alguns dos  artistas que apoiam a campanha criada pela ONG Escola de Gente – Comunicação em Inclusão para divulgar o Dia Nacional do Teatro Acessível, comemorado em 19 de setembro desde o ano passado. A data é um desdobramento da campanha “Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, lançada em 2011 pela Escola de Gente e incorporada pelo Ministério da Cultura como ação e conteúdo de política pública em 2013. São parceiros na campanha a Unesco, Organização dos Estados Ibero-Americanos, Associação Nacional dos Procuradores da República, Ministério da Cultura, White Martins, Oi, Vale e MRS Logística. Com a hashtag #euqueroteatroacessivelnobrasil, a Escola de Gente convoca a sociedade, especialmente a classe artística, para a importância de se oferecer espetáculos teatrais com intérprete de Libras, legenda, programas em braile, audiodescrição, atendimento prioritário e acessibilidade física, para que pessoas com  deficiência e mobilidade reduzida possam ir ao teatro com mais autonomia e assim participar da vida cultural de suas cidades. Para a campanha nas redes sociais, diversos artistas vestiram a camisa do teatro acessível, uma forma também de sensibilizar o congresso para que o projeto de lei que institui o dia 19 de setembro como o dia temático (PL 6139/13) seja aprovado no Senado Federal.
A Escola de Gente é pioneira na realização de teatro acessível no Brasil, desde 2003, com o grupo teatral Os Inclusos e os Sisos - Teatro de Mobilização pela Diversidade. O projeto foi iniciado em 2003 pela atriz Tatá Werneck, que mobilizou outros estudantes da Faculdade de Artes Cênicas da UniRio. Juntos, aceitaram o desafio proposto pela Escola de Gente de colocar o teatro, especialmente o humor, a serviço de temas como inclusão, acessibilidade, diversidade e direitos. Mesmo sem Tatá, o grupo continua viajando pelo Brasil e recebendo muitos reconhecimentos. Este ano, na sede da ONU, na Áustria, o teatro acessível da Escola de Gente foi premiado como uma das 40 experiências mais inovadoras do mundo na área da inclusão, numa seleção feita pelo programa Zero Project Innovative Practices, da organização austríaca Essl Foundation, que em parceria com o World Future Council e o Bank Austria, reúne e cataloga a mais completa coleção de experiências exitosas pela garantia de direitos de pessoas com deficiência. 

Desde a criação do grupo até hoje, mais de 70 mil pessoas com e sem deficiência já assistiram aos espetáculos teatrais gratuitos e acessíveis em todo o Brasil. Somente este ano, com apoio de empresas por meio da Lei Rouanet, o grupo irá realizar quase 40 apresentações em diferentes regiões do país em grandes teatros, escolas, quadras, distintos espaços públicos, que serão vistas por cerca de oito mil pessoas. E mais 20 Oficinas de Teatro Acessível, sensibilizando cerca de 600 pessoas, entre artistas e produtores culturais, para o conceito e a prática do teatro acessível. Nas oficinas, os participantes se exercitam na arte de falar de inclusão com humor e acessibilidade, aprendem noções de Libras e encontram juntos soluções para garantir o direito à participação e à comunicação de pessoas com deficiência em espetáculos de teatro, dança, concertos musicais etc. Atualmente, o teatro acessível da Escola de Gente está em turnê por seis cidades do país, passando pelo Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. No primeiro semestre, levou cultura com acessibilidade para favelas cariocas e, a partir de outubro, iniciará uma série de 26 apresentações teatrais no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. 

Campanha Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos - Em 2011, a Escola de Gente idealizou a campanha “Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, com o objetivo de garantir mais autonomia e participação de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e baixo letramento, entre outras condições, na vida cultural de suas cidades. Em 2013, por sua exemplaridade, a campanha foi incorporada como ação e conteúdo de política pública pelo Ministério da Cultura, através da ação da secretária de Cidadania, Diversidade e Cultura Márcia Rollemberg. A partir de requerimento do deputado federal Jean Wyllys, relator do projeto de lei, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Jandira Feghali, aprovou por unanimidade a criação do dia temático nacional “Teatro Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, comemorado pela primeira vez em 19 de setembro de 2013. A data foi instituída e assinada pelo executivo e legislativo em audiência pública proposta pela Escola de Gente e realizada na Câmara dos Deputados e o projeto de Lei 6139/13 já tramita no Congresso Nacional. 

Escola de Gente - Na última década, a Escola de Gente trabalha para que as políticas públicas se tornem inclusivas, ou seja, que garantam direitos humanos também para quem tem deficiência e vive na pobreza, especialmente crianças, adolescentes e jovens. A participação em conselhos, produção e disseminação de marcos teóricos e metodologias próprias, formação de juventudes em mídias acessíveis em universidades, comunidades e favelas, criação de indicadores, consultorias e distintas ações na área da cultura são papéis desempenhados pela Escola de Gente. Desde a sua fundação, em 2002, a ONG já sensibilizou mais de 400 mil pessoas de 17 países das Américas, África, Oceania e Europa, além de contar com parceiros da sociedade civil, governos, Ministério Público da União, conselhos de direitos, cooperação internacional e empresas. Por sua atuação, a Escola de Gente recebeu 21 reconhecimentos nacionais e internacionais, como o “Prêmio Direitos Humanos 2011” da Presidência da República na categoria “Direitos de Pessoas com Deficiência”. É a mais alta condecoração do Estado brasileiro na área dos Direitos Humanos.

Fonte: Rede Saci

***

* Barrada na academia

Maria Vilma relata a discriminação que sofreu em academia de São Paulo.
Há dois meses, entrei na “ACADEMIA CLUB 109” (Rua Brig. Galvão, 109, próximo ao Metrô Marechal Teodoro – São Paulo/SP), a fim de me matricular.
Na recepção, a atendente informou que o custo médio mensal era de R$ 180,00, com uso livre, mas, para pessoas com deficiência visual, o preço subiria para R$ 700,00, pela necessidade da contratação de um “Personal Trainer”. Além disso, eu só poderia frequentar aulas 2 vezes por semana, em dias e horários fixos.
Ao alegar que eu já havia frequentado outras academias, que a presença de um “Personal” era desnecessária e isso era uma discriminação, fui informada que se tratava de uma medida de segurança recomendada pelo sindicato.
Mesmo assim, expliquei novamente que precisaria de orientação para o uso adequado dos aparelhos e sua disposição, apenas nas primeiras aulas, sem sucesso!
Sem dúvida, as barreiras atitudinais são ainda o maior entrave para a nossa plena participação na sociedade, que insiste em nos enxergar pelas nossas limitações, desconsiderando nossas escolhas.
Agora entendo o termo “pessoa portadora de deficiência”, com o qual muitas vezes a sociedade me identifica, pois recebo e carrego todas as deficiências que esta ainda tem para nos reconhecer, respeitar e incluir.

MARIA VILMA ROBERTO 
Pessoa com Deficiência Visual 
Setembro de 2014

Fonte: Rede Saci

***

* Hospital cearense fornece próteses oculares gratuitas

Programa ajuda pacientes vítimas de cegueira preocupados com a estética
As vítimas de cegueira ou de perda do globo ocular passam por situações desconfortáveis devido à estética da sua deficiência. 
Especializado nesse tipo de problema, um hospital em Fortaleza fornece gratuitamente próteses oculares para pacientes com perda de visão que estão preocupados com a aparência.
O material é de fácil adaptação e não causa reações. "Ele é feito de um bicomponente, é um polímero. É totalmente inerte, não causa reação nenhuma. E todo paciente que adquiriu a prótese, foi bem aceito, porque também é muito fácil de usar", fala o protético Cláudio Silva.
O programa existe há treze anos e já distribuiu mais de duas mil e oitocentas próteses oculares, ajudando pacientes de todos as idades. "Sem a prótese estava bem difícil, eu tive que trocar meu filho de escola porque ele estava sofrendo bullying. Mas depois que ele colocou a prótese, ninguém percebe. Muita gente que anda com ele, nem sabe que ele usa prótese", revela Bruna Ribeiro, mãe do pequeno Jeferson Ribeiro que perdeu o olho esquerdo por causa de uma infecção bacteriana.
A prótese não devolve a visão do paciente, mas melhora significativamente a estética facial.

Fonte: Rede Globo

***

* Alunos com deficiência visual vivem experiência sensorial em fábrica de perfume

Estudantes da Fundação Dorina Nowill visitaram a fábrica do Grupo Boticário, em São José dos Pinhais, para sentir fragrâncias e conhecer de perto o processo de produção de perfumes.
Sete alunos com deficiência visual do curso de Avaliação Olfativa da Fundação Dorina Nowill tiveram uma experiência sensorial nesta quarta-feira (17). Eles visitaram a fábrica do Grupo Boticário, em São José dos Pinhais, e puderam acompanhar todo o processo de produção de perfumes.
Na visita, eles tocaram nos equipamentos, sentiram as fragrâncias dos perfumes e das matérias-primas e ouviram os barulhos da indústria. A primeira parada do grupo foi no “berçário”, nome dado ao local onde os brotos das flores -- que vêm de Holambra, no interior de São Paulo -- descansam.
“Eles levam de 10 a 15 dias para desabrochar”, conta o coordenador de fragrâncias César Veiga. Cada 3 toneladas de flores gera um quilo do óleo essencial, um dos principais componentes do perfume. “Uma gota dele já é suficiente para a composição do produto e inclusive é capaz de deixar uma casa muito cheirosa”, brinca Veiga.
Uma das alunas que acompanhou a visita foi Elizabeth Ramos Marcondes, 27 anos. “Eu estou adorando. Nós já fomos a outras empresas, mas nunca tivemos a oportunidade de conhecer o processo todo”, conta ela, que tem apenas 10% da visão. Enquanto conversava com a reportagem, ela cheirava e sentia a textura de um lírio utilizado na produção.

Processo
Logo depois do berçário, as flores passam pelo enflourage, processo em que são colocadas sobre uma placa de vidro com gordura, que fica impregnada com o óleo da planta. A gordura, depois de sair do berçário, é enviada para a sala de separação, onde é desassociada do óleo por meio de um aparelho. Na última parte do processo, o óleo passa por um filtro para perder todos os resquícios de gordura e vai para a refrigeração e para a fábrica.
Além de acompanhar o processo de enflourage, os alunos também conheceram a fábrica. Uma das paradas foi o local onde é produzido o perfume Coffee Man. Eles também tiveram uma palestra sobre marketing de produto e tendências do setor de perfume.

Fonte: Gazeta do Povo



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Estado do Rio de Janeiro Promulga Leis em Benefício de Pessoas com Deficiência.

Recentemente, duas leis do Estado do Rio de Janeiro se ocuparam da matéria pessoa com deficiência. A Lei nº 6.878, de 2 de setembro de 2014, impõe aos shoppings centers e restaurantes situados no território do Estado do Rio de Janeiro a obrigatoriedade de reserva de cinco por cento de mesas e cadeiras nas respectivas praças de alimentação. A reserva de que trata a Lei nº 6.878/2014 beneficia os idosos, gestantes e pessoas com deficiência.
Registre-se que, além de garantir a reserva de mesas e cadeiras, os shoppings centers e restaurantes atingidos pela Lei nº 6.878/2014 devem adaptar-se e, assim, promover condições de acesso e uso por parte das pessoas com deficiência.
Por sua vez, a Lei nº 6.891, de 18 de setembro de 2014 dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes nas recepções das unidades de atendimento ao público da Polícia Militar que informe da prioridade destinadas aos idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência.
Confiram, agora, na íntegra, o texto das leis mencionadas:

LEI Nº 6.878 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.
TORNA OBRIGATÓRIA A RESERVA DE CINCO POR CENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MULHERES GESTANTES NAS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SHOPPINGS CENTERS E RESTAURANTES NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os shoppings centers e restaurantes, estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, mantidos pela iniciativa pública ou privada, deverão destinar, no mínimo, cinco por cento de seus lugares para uso preferencial de pessoas com deficiência, idosos e gestantes.
Parágrafo Único - Os lugares reservados para o cumprimento ao disposto nesta Lei deverão ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral. 
Art. 2º - Os estabelecimentos alcançados pela presente Lei deverão, de igual forma, adaptar-se para o acesso e uso por pessoas com deficiência.
�˜1º A adaptação referida no caput consubstancia-se na instalação de rampas ou de elevadores, de portas cuja largura comporte a passagem de cadeiras de rodas, e de aparelhos sanitários apropriados para o uso de pessoas com deficiência.
�˜2º Estão desobrigados do cumprimento da presente Lei, total ou parcialmente, aqueles estabelecimentos que apresentarem laudo técnico firmado por profissional habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para os fins previstos nesta Lei.
�˜3º No caso previsto no parágrafo anterior, caberá ao Poder Executivo Estadual, através do órgão competente, verificar a veracidade das informações contidas no laudo técnico. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 02 de setembro de 2014.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

LEI Nº 6891 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.
OBRIGA TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR A MANTEREM, EM SUAS RECEPÇÕES, CARTAZ QUE INFORME A PRIORIDADE DAS PESSOAS IDOSAS, GESTANTES, LACTANTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam obrigadas todas as repartições de atendimento ao público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a manterem, em suas recepções, cartaz informativo nos seguintes termos:
“PESSOA IDOSA, GESTANTE, LACTANTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SERÃO ATENDIDAS COM PRIORIDADE�h 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 18 de setembro de 2014.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Márcio Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

Tribuna Educacional - Setembro/2014

* Diversidade

Tratar o tema “diversidade e diferença é um desafio para todo educador.

Mais do que uma apropriação teórica, trabalhar em sala de aula de modo a colocar em movimento ideias e práticas que estimulem a aproximação entre os diferentes requer dedicação e empenho.

Do ponto de vista legal, há diretrizes que orientam para o tratamento de temas como a diversidade étnica e racial, cultural e sexual. Do ponto de vista pedagógico, cada vez mais se intensificam propostas para uma educação inclusiva.

Para além de todas as diretrizes pedagógicas, lidar com as diferenças também implica uma predisposição interna para repensarmos nossos valores e possíveis preconceitos, e refletirmos sobre a especificidade das relações entre brancos e negros e sobre as dificuldades de aproximação entre
professores e crianças negras.

Neste volume, convido os educadores a uma reflexão sobre alguns tópicos que poderão ser úteis para o início da construção de um conhecimento sobre diferenças e diferenciações.

Creio que as informações e as discussões apresentadas permitirão reflexões sobre diferentes grupos estigmatizados em função de raça, cor, sexo, aparência, religião.

Porque quero demonstrar como algumas ideias foram criadas para nos convencer de que um tipo humano é normal e superior a todos que seriam diferentes dele, optei por focalizar teorias, imagens e ideias desenvolvidas por autores europeus e ocidentais. Não se espantem, portanto, com a ausência de referências multiculturais!

É importante entender como essas ideias continuam nos influenciando e tentar, a partir da compreensão de suas origens e finalidades, construir novas formas de perceber, sentir, pensar, agir em relação a quem é diferente de nós, sem medo de nos aproximarmos.

QUAL É O SEU DIFERENCIAL?

Vocês já pensaram que ser diferente pode ser sinal de prestígio?

Prestem atenção nos inúmeros comerciais exibidos na TV que destacam a vantagem que um produto tem sobre outros. Em publicidade, isso é denominado “diferencial do produto”.

Vejam como as empresas criam grandes estratégias de marketing para convencer seus clientes de que cada um será atendido de acordo com a sua especificidade porque cada um é diferente do outro. As estratégias de comunicação de massa mais recentes visam mostrar ao público que ele é e deve ser respeitado em sua individualidade e diferença.

Muitos selecionadores de grandes empresas tentam observar, além dos requisitos básicos para o exercício de uma função, o que diferenciaria um candidato dos demais. O empregador deseja trazer à sua empresa alguma vantagem por meio da incorporação das qualidades diferenciadas de seus
empregados.

Na vida cotidiana, quando queremos nos destacar de alguma forma, valorizamos aquilo que temos de diferente dos outros: a roupa, o estilo, o cabelo, o comportamento...

A valorização da diferença, em nossos dias, é aceita como natural na medida em que acreditamos que cada indivíduo é diferente do outro. Isso nos faz autênticos porque nos faz únicos. Ser autêntico é considerado um valor a ser preservado.

Contudo, essa diferença, naturalizada, só é considerada positiva quando associada a algo que a sociedade e a cultura, de maneira geral, também consideram positivo.

Por exemplo, a mesma empresa que contrata um funcionário com a expectativa de agregar valores por meio do diferencial desta pessoa pode demitir outro funcionário que não tenha os mesmos valores, condutas e aparência que os tidos como aceitáveis dentro daquele espaço.

O mesmo traço que nos diferencia pode ser encarado de maneiras diversas.
Um aluno muito estudioso que se destaca dos demais por suas boas notas pode ser visto pela professora como exemplo de bom comportamento, ou seja, sua diferença seria algo que o  valorizaria. Por outro lado, para seus colegas de sala, essa mesma diferença pode ser encarada como sinal de que ele não pode fazer parte do grupo por ser chato, bitolado ou o queridinho da professora.

Em uma empresa, um funcionário muito dedicado pode ser encarado pelo seu chefe como exemplar e, pelos colegas, como carreirista.

A diferença, em si mesma, não é nem boa nem ruim. Depende do que está associado a ela para que ganhe estas designações.

DIFERENCIAR É NORMAL!

De fato, a identidade de todos nós depende da diferença.

Quando nascemos recebemos um nome e um sobrenome que nos diferenciam de outras pessoas, ao mesmo tempo que dizem quem somos. Mais tarde, ganhamos um número de identificação que ajuda a marcar nossa identidade e nossa diferença dos outros.

Ao longo de toda a nossa vida nos é ensinado e mostrado que a identidade é marcada pela diferença entre nós e os outros. Sabemos quem somos e construímos nossa imagem com base na relação direta com aquilo que é diferente de nós, ou seja, com aquilo que não somos. A relação com o outro
é chamada alteridade. A identidade não existe sem a alteridade. O "eu" não existe sem o outro.
Percebe-se que diferenciar não só é algo natural, como também é essencial para a construção de nossa identidade.
Em algum momento da vida, os seres humanos passam a perceber que são diferentes uns dos outros. Os psicanalistas dizem que esta percepção começa muito cedo nos bebês, quando descobrem que a mãe não é extensão de seu corpo. Como a mãe está sempre presente, é preciso que o bebê aprenda (e a mãe também) que ambos são seres diferentes. O bebê descobre a existência da mãe, do pai, dos familiares, do outro. Aprende os valores de sua família. Este é o momento da socialização primária.
Contudo, é quando a criança passa a conviver com outras pessoas fora do círculo familiar que a percepção das diferenças se intensifica: é o momento da socialização secundária, que quase sempre acontece quando as crianças vão para creches e escolas. E como elas vão cada vez mais cedo para instituições de educação infantil, é transferida para os educadores a responsabilidade de ensinar valores, o que antes era somente tarefa da família.
Sem discutir a adequação ou não desta prática, penso que tanto a família quanto a escola devem estar preparadas para fazer com que a curiosidade das crianças em relação àqueles que são  diferentes seja associada a experiências prazerosas e de descoberta do novo e não punida ou envolvida em medo, repreensões e castigos.
Muitas vezes, o professor se vê diante do olhar surpreso de uma criança que percebe a diferença entre ela e outras crianças.
Lembro-me, até hoje, de um garotinho bem pequeno de uma escola de educação infantil que olhou, olhou e olhou para mim e disse surpreso:
"Você tem a cara preta!!!". Foi uma descoberta seguida do desejo do toque, como se o toque fizesse com que o pequeno menino incorporasse essa diferença que, naquele momento, não o assustava nem gerava estranheza. Era simplesmente uma diferença.
Os educadores não devem temer ou inibir essas expressões. Diferenciar é uma forma de apropriação do mundo, de conhecimento, de construção de si mesmo. Eu não sou como você, somos diferentes.
O garotinho queria tocar o cabelo, o rosto, porque o toque era a melhor maneira de descobrir e conhecer algo que para ele era novo. Não cabia repreensão do professor dizendo: "Que é isso, menino?! Vai desarrumar o cabelo da moça! Que feio, somos todos iguais!!!". O melhor seria explorar essa percepção, valorizando-a. Poder-se-ia dizer: "Sim, ela tem a cara preta e você tem a cara branca! O cabelo dela é crespo e bem cheio e o seu é liso e bem curtinho! Que tal colocar a mão para sentir os nossos cabelos e os cabelos dos outros?".
Diferenciar é normal! Não diferenciar, não se diferenciar do outro, não perceber os limites entre mim e o outro, o que pertence a mim e o que não pertence, como traços físicos e psicológicos, é considerado uma doença mental grave, caracterizada pela incapacidade de dissociação.

(Livro: Coleção Percepções da Diferença, Negros E Brancos na Escola
(Vol. 1) - Gislene Aparecida dos Santos - MEC -2007)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Lembranças

Chegou setembro, para muitos de nós ex-alunos do IBC, um mês de grandes recordações. Lembramos nossa vida Entre suas paredes e a importância que ele teve para o que hoje somos. Bem ou mal sucedidos em nossa vida profissional ou  familiar, todos recebemos dele algum favorecimento.
Lembramos com saudade nossos companheiros, professores, a história de sua já longa existência quando lá chegamos, seu passado de avanços no caminho de nossa emancipação social...
Rememoramos nossa chegada, nossa adaptação à "nova vida", nossas dificuldades, êxitos, tristezas, alegrias, insucessos, vitórias, nossa partida, os amigos que lá deixamos... Parte de nossa existência lá ficou; Guardamos o IBC no coração.
Será uma redundância descrevermos, mais uma vez, os fatos que marcaram a história de nossa sesquicentenária instituição de ensino, Mas, em momento como este, nunca esquecemos nomes como Valentim Haüy, Charles Barbier, Louiz Braille - nosso primeiro grande líder mundial -, José
Alvares de Azevedo - nosso primeiro grande líder brasileiro -, Xavier 
Sigaud, Benjamin Constant... E não podemos esquecer o que eles significam para nós.
Sempre pensamos em nossas vidas como se cada um de nós fosse o centro do mundo; como se nossa história fosse independente da de nossos companheiros; como se a vida de nossos companheiros nada tivesse a ver com a nossa. Mas, em um momento como este, sentimo-nos mais próximos, mesmo daqueles que nem chegamos a conhecer. Nossas histórias confundem-se em uma só história: a história do IBC; a história de nossa educação no Brasil.

- No IBC, podíamos conviver livremente, distantes dos olhos curiosos e preocupados dos que acham extraordinário tudo o que fazemos e atemorizam-se com o permanente risco que parecemos correr;
- no IBC, além do currículo da "educação regular" com os recursos  apropriados para nós, eram-nos oferecidos cursos que nos permitiam desenvolver nossas habilidades segundo nossas próprias condições;
- no IBC, aprendíamos a cuidar de nosso material de estudo e manter a higiene de nossos corpos;
- no IBC, éramos responsáveis pelo que fazíamos e cobrados por nossos erros;
- no IBC, tínhamos liberdade para discutir o tratamento discriminatório que recebemos da sociedade;
- No IBC, construíamos nossa perspectiva para o futuro sob a orientação de professores que experimentaram situações semelhantes à nossa;
- no IBC, compreendíamos que éramos tão humanos quanto os videntes e, como eles, éramos capazes de construir nosso futuro;
- No IBC, compreendíamos que a cegueira, como característica física, e a "imagem" que, ao longo de milênios, a sociedade construiu para nós conferem-nos uma identidade comum.
O IBC não tinha varinhas de condão nem era orientado segundo os conhecimentos dos grandes "cientistas" da educação, mas foi a partir dele que nós, os cegos brasileiros, demos início a nossas conquistas, em nosso país, e construímos a base de um ideal.

Não fomos agraciados com milagres de Deus, mas aprendemos a viver como os homens.
- Assimilamos os valores da classe social a que pertencemos;
- organizamos nossas vidas - profissional e familiar;
- posicionamo-nos ante as questões políticas;
- somos submetidos aos mesmos processos de manipulação que os videntes e também somos capazes de resistir, se o julgarmos necessário.
Vivemos agrupados, mas não isolados do mundo. Falta-nos uma organização independente para defendermos nossos interesses junto à sociedade e ao Estado, porém somos capazes de compreender que nossos problemas não são de cada um de nós, mas de todos nós.

hercen@terra.com.br



#8 EURECA

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

* Empresa aérea oferece audiodescrição no serviço de bordo

- - Nota do colunista: 
- Excelente, cada vez mais a áudiodescrição vem se consolidando como realidade, o que é altamente positivo para nosso segmento. Certamente, outras novidades no tema surgirão daqui para frente.
- - Fim da nota

Empresa aérea oferece audiodescrição no serviço de bordo

A Emirates Airlines torna-se a primeira empresa aérea a oferecer audiodescrição em filmes para passageiros com deficiência visual no sistema de entretenimento de bordo "ice Digital Widescreen". O "ice" (informação, comunicação e entretenimento) recebeu recentemente o prêmio de melhor sistema de entretenimento de bordo do mundo pelo 10º ano consecutivo pela Skytrax World Airline Awards e passa a oferecer audiodescrição em 16 filmes dos estúdios Walt Disney incluindo Frozen; Walt nos bastidores de Mary Poppins; Carros 2; Universidade dos Monstros; Os Vingadores; Toy Story 3 e todos os quatro filmes da série Piratas do Caribe. 
A áudio descrição, cada vez mais comum em cinemas e na TV, é uma narração que explica a cena durante os espaços entre os diálogos, enquanto a trilha do filme continua normalmente.

Em 2007, a Emirates trabalhou com os estúdios Walt Disney para exibir pela primeira vez, no sistema de entretenimento de bordo, filmes com closed caption, recurso para pessoas com deficiência auditiva. Atualmente, o "ice" já possui mais de 50 títulos com o recurso disponível. "Nosso foco não são apenas a abrangência e a diversidade de nossos produtos de bordo, mas também a relevância. Tornar o entretenimento acessível para os mais diversos clientes é muito importante. Para nós, é uma satisfação poder oferecer uma experiência excepcional para todos os passageiros e esperamos, futuramente, oferecer ainda mais opções para nossos clientes com dificuldades visuais e auditivas", disse o vice-presidente de comunicação corporativa, produtos, publicações, digital e eventos da Emirates, Patrick Brannelly.

O premiado sistema de entretenimento oferece mais de 1,8 mil canais de entretenimento, incluindo mais de 400 filmes de todas as partes do mundo, centenas de programas de TV e milhares de horas de músicas dos mais variados estilos. Passageiros das aeronaves A380s e Boeing 777s têm disponíveis telas com resolução HD de 27, 20 e 12.1 polegadas, em primeira, executiva e econômica,

respectivamente.

//Fonte: Blog da Audiodescrição,  12 de agosto de 2014



# 9. DV-INFO

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

* Veja como se livrar de um aplicativo pré-instalado no Android

Caríssimos:

Segue dica útil a quem possui um telefone com sistema Android, para ajudar na organização de aplicativos. Bom proveito.

***

Veja como se livrar de um app pré-instalado no Android
@pcworldbrasil Florence Ion, Greenbot

Demos de jogos, lojas de apps, serviços online de utilidade duvidosa. Você pode não conseguir removê-los, mas pelo menos pode fazer com que “desapareçam” de seu aparelho.

Há poucas coisas em nossas vidas digitais que são piores do que os aplicativos ou apps indesejados (apelidados de “bloatware”) que vêm pré-instalados num telefone Android. As operadoras e os fabricantes são os responsáveis pela instalação dos mesmos e tornam quase impossível removê-los. Eles aparentemente acreditam que se você não pode remover um app, talvez acabe usando ele.

Mas você não precisa de três versões de um calendário ou um app de armazenamento online pelo qual nunca optou. Felizmente não é necessário sofrer calado, nem fazer “root” no aparelho só para se livrar de um app indesejado. No Android 4.0 ou posterior há uma forma fácil de desabilitá-lo, de forma que você sequer vai lembrar que ele existiu.

A chave para se livrar do bloatware está no painel Aplicativos da tela de Configurações. Inicialmente ele mostra uma lista com os apps que você instalou (chamada Descarregados). Vá empurrando as páginas para a esquerda até chegar ao painel Todos, que lista todos os apps do aparelho. Role a lista para baixo até encontrar o app indesejado e dê um toque sobre ele (para quem usa o leitor de telas Talkback, são dois toques).

Surgirá uma tela com informações sobre o app. No topo há o ícone, nome do app, nome no sistema, versão e dois botões: Forçar Parada e Desinstalar (no caso de apps que você baixou e instalou) ou Desativar (no caso de apps pré-instalados ou que são parte do sistema). Forçar parada encerra imediatamente o app (se ele estiver rodando), mas você pode usá-lo normalmente mais tarde. É como dar Alt+F4 em um programa no Windows.

Já o Desativar é o que queremos. O app para de rodar e seu ícone ficará oculto na lista de apps. É como se ele não existisse. Um app desativado vai para o rodapé da lista Todos e é indicado com a palavra Desativado à direita. Se posteriormente você de

scobrir que o app pode ser útil, pode trazê-lo de volta clicando no botão Ativar na mesma tela.

O único porém nesse método é que o app continua instalado e ocupando espaço na memória interna do aparelho. Para realmente remover um app pré-instalado é necessário fazer root no aparelho e usar apps como o Titanium Backup, um procedimento que dependendo do aparelho pode ser um pouco arriscado e invalidar a garantia do mesmo.

Uma última dica: a lista Todos mostra todos os apps no aparelho e muitos deles tem nomes estranhos como com.android.provision. Pense duas vezes antes de desabilitá-los, pois podem ser componentes vitais do sistema operacional e a ausência dos mesmos causará problemas. A regra é: se você não sabe o que é, não mexa!



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Cérebros Ensacados!
No supermercado, fazendo as compras do mês, certifiquei-me que muitos dos produtos que consumo estão de cara nova; melhor dizendo, embalagens substituídas.

O sabão em pó que vinha em caixa de papelão, agora está acondicionado em sacos plásticos. Um inferno para manuseio! O pior é que instalei na parede uma prateleira quase com as dimensões da caixa padrão do sabão, a qual não agasalha confortavelmente o saco disforme. E as mães dos empresários selvagens sofrem!

Daí passei a notar que outras embalagens seguiram idêntica sorte. Tem sachês para todo gosto! Molhos de tomate, amaciantes para roupas, maioneses, requeijões, patês ... Inacreditável como os eleitos nos anestesiam com tantas atitudes suicidas! Na teoria os governantes estão aí para cuidar dos interesses das pessoas e para as pessoas. E por que permitimos que permaneçam zelando - tão-só - dos seus interesses privados? Você já percebeu esse detalhe?

Faz pouco que assistimos a guerra sacos plásticos X sacolas recicláveis. As Casas legislativas pararam para discutir de quem seria a competência para proibir as sacolas plásticas; humanos brigavam uns com os outros defendendo menos conforto e mais proteção ao planeta; escolas exercitavam seus alunos para, no sentido inverso, convencerem os pais a abandonarem sacos plásticos; cartazes foram levantados com dizeres ABAIXO SACOS PLÁSTICOS, e muito mais. Engraçado foi como eu embarquei nessa história da Carochinha. Daí foi que, ao me deparar com os sacos do meu sabão em pó, foi que lembrei da velha máxima: DE BOAS INTENÇÕES O INFERNO ESTÁ CHEIO!

Ué, mas onde estão aquelas lideranças que defendiam o FIM das sacolas plásticas? Onde se encontram os salvadores do planeta? Verdadeiramente somos TECNUMANOS, consumidores frenéticos idolatrando a cultura da superficialidade.

Nessa vidinha sem propósito, onde existem apenas três verbos, trabalhar, ver e comprar, deixamos que engessassem nosso  pensamento a tal ponto que, se o Senhor nos presenteasse com novo sopro da vida, certamente não conseguiríamos encontrar as nossas partes nesse gigantesco vale de ossos secos em que fora transformada a Terra. Assim, nem para aproveitar outra oportunidade de vida melhor estamos prontos.

Os amigos já pararam para pensar que as PESSOAS estão em falta? Exaurimos o planeta e, em breves lampejos, constatamos que os recursos naturais são finitos, bem como já os extraímos, produzimos, consumimos e, no momento, não sabemos mais como  nos livrar do lixo absurdo que inventamos.

Noutro dia esperando ser chamada para um exame, o médico ordenou que tomasse, pelo menos, 2 litros d'água. Disse-me: - O filtro está ali! Ora, como o cego sabe onde é ALI? Deixando esse mau hábito no trato com a pessoa com deficiência para outra discussão, comecei a ingerir o líquido vital e, obviamente, ficar segurando o mesmo copo descartável para o próximo consumo. Semelhantes que estavam em similar situação trocavam seus copos a cada ingestão, a ponto de poder ouvir o material escorregar pelo chão ante a lotação do lixo. Absurdo! A desculpa? Estou pagando ...

Pois é, pagando para destruir o planeta! Vejamos os lixos gerados pelas caixas do tipo "longa vida, depois que consumimos o leite, por ilustração. São compostas de três camadas; papelão, alumínio e plástico e sabemos que não são recicláveis. Logo, despejadas nos buracos/aterros levam anos a fio para serem absorvidas pelo planeta.

A nossa felicidade é medida pelo nosso consumo e, pasmem, pelo volume do lixo que produzimos! Paradoxalmente quanto mais compramos e nos desfazemos das coisas mais infelizes ficamos e mais compramos na ânsia de elevarmos o nosso espírito. Mas, e agora que as nossas manifestações ficaram bichadas pela infiltração dos vândalos? Como reclamar diante desse quadro patético? Voltaremos a adormecer? Não!

Estava a sonhar com o passado recente. Será que existe algum empório/armazém onde eu pudesse pedir ao Sr. Silva que me vendesse sabão em pó a granel? E quão romântico seria se, depois de pesado, o velho senhor sacudisse o saco pardo de papel para acomodar o pó, virasse a boca torcendo, com maestria, as duas extremidades de modo a selar com amor ao planeta a embalagem ...

Viram como temos que mudar os nossos maus hábitos para a manutenção da espécie humana? Então, acessibilidade ATITUDINAL é coisa de pessoa com deficiência? Perceberam como é ela a chave do sucesso?

Albert Einsten pensou faz um pedaço: "O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.".

Tenho medo de voltar a olhar pela fresta da porta ...

Carinhosamente.
Deborah Prates



# 11.PERSONA

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

ENTREVISTA - Diego Haase fala sobre a Mostra Terceiro Olho que aconteceu na semana passada

A Mostra Terceiro Olho surge da ideia de oferecer às pessoas uma maneira variada de experimentar o cinema, fazendo apelo a outros sentidos, para, assim, construir o seu próprio filme.
Diego Haase é roteirista e diretor. Argentino, radicado no Estado da Bahia há dez anos. Estudou cinema em Londres, onde também trabalhou na produtora independente Native Voice Films com a qual realizou os seus primeiros curtas. No Brasil, foi sócio-diretor durante cinco anos da produtora baiana Vogal Imagem junto a qual dirigiu e roteirizou dezenas de filmes, focando sempre nas possibilidades de co-produção internacional.
O seu primeiro longa-metragem Otras Pampas (roteiro e direção 2010) foi uma co-produção Brasil/Argentina. Em 2010, em parceria com Rodrigo Araújo, realizou alguns trabalhos assinando a direção de videoclipes premiados. Foi dessa parceria que nasceu a produtora Malta Cinema & Som, que é a realizadora da Mostra Terceiro Olho.
Na entrevista, Diego destaca a importância de explorar as diversas possibilidades que a produção cinematográfica oferece. Destaca também que entre os objetivos da Mostra está difundir a linguagem da audiodescrição e provocar a discussão sobre a acessibilidade à cultura. Segundo ele, a expectativa é que a Mostra seja um primeiro passo de uma caminhada mais longa, que permita que o evento se torne parte do calendário da programação cultural do Estado. Confira a entrevista completa!

Como surgiu a ideia de realizar uma mostra de cinema inclusiva?
Resp. Primeiro pelo interesse que a audiodescrição me despertou enquanto linguagem inclusiva. Ela permite que tanto pessoas com deficiência visual quanto videntes possam 
acessá-la sem intermediações, o que a torna uma linguagem duplamente inclusiva. Pessoas com deficiência visual acessam o cinema e o público em geral acessa uma experiência 
cinematográfica diferente, onde a imaginação ocupa o lugar das imagens já fabricadas. A Mostra surge também pelo fato de que temos uma carência muito grande no nosso 
Estado de uma cultura com acessibilidade, o direito à cultura para pessoas com deficiência é uma questão importante para a integração cultural. A ideia, portanto, 
era criar uma mostra onde as pessoas pudessem experimentar o filme de uma maneira variada, fazendo apelo a outros sentidos e a partir daí cada um construa o seu 
próprio filme, que é afinal o que fazemos todos, incluindo aí os videntes. 

Por que Terceiro Olho? O que este nome sugere?
Resp. Quando ouvi pela primeira vez um material audiovisual com audiodescrição, estava escrevendo meu primeiro roteiro de longa-metragem, aí descobri que a audiodescrição 
é muito mais do que uma linguagem de acessibilidade, é uma arte similar a de escrever roteiros, tem o mesmo fim: com palavras criar imagens que narrem histórias. 
Estimular a imaginação e promover a memória como uma experiência coletiva entre pessoas com deficiências visuais e o público em geral, me fez sentir que entre o 
cinema e a audiodescrição existe realmente uma ligação inclusiva porque ambas experiências acessam a imaginação através dos sentidos. E Terceiro Olho tem exatamente 
a ver com isso, com essa exploração de outros sentidos... 


Como foi feita a escolha dos curtas-metragens?
Resp. Procuramos sair do formato habitual que tem alguns tipos de mostras inclusivas de cinema, onde a temática da própria acessibilidade domina a cena como um grande tema que perpassa os filmes. Decidimos compor uma grade de programação com filmes contemporâneos de diversas temáticas, destacando a própria experiência cinematográfica como ponto de partida. Serão projetados onze curtas de sete estados brasileiros, premiados nacional e internacionalmente, alguns ainda em circuito de festivais, outros inéditos no estado. São filmes que foram escolhidos meramente pela sua potência narrativa e proposta estética. Achamos de vital importância que as pessoas com deficiência possam acessar a arte, sobretudo a arte de seu próprio tempo, comumente relegada. A inclusão social está em poder compartilhar experiências culturais. 


A que público é direcionada a Mostra? Por que a escolha deste público?
Resp. Um dos nossos objetivos é difundir a audiodescrição, que ainda é uma linguagem inclusiva pouco conhecida, até para grande parte das pessoas com deficiência visual, a quem ela é destinada. Desta maneira, o público alvo da Mostra são as pessoas com deficiência visual, seus familiares e amigos, mas também o público geral que queira 
experimentar a audiodescrição. 

Poderia nos falar um pouco mais sobre os objetivos do evento?
Resp. Queremos oferecer de forma inédita em Salvador, uma diversidade de filmes com audiodescrição, que apresentem um panorama da mais emergente produção cinematográfica 
nacional. Queremos, também, ocupar o espaço público de forma acessível, oferecendo um ambiente cultural com segurança e conforto para as pessoas com deficiência. 
Para isto, a Sala Walter da Silveira será adaptada em termos de acessibilidade para oferecer segurança e conforto ao público. Haverá modificações no espaço para melhorar as condições de acessibilidade a sala, como sinalização e aplicação do piso tátil que ficarão de forma permanente para as futuras sessões da sala. 

Quais as expectativas com esse evento? 
Resp. No primeiro dia da mostra haverá uma mesa redonda onde iremos discutir a acessibilidade à cultura como eixo central. Teremos como convidados pessoas com deficiência visual,   representantes do governo estadual e atores sociais que pensem a relação entre cultura e  acessibilidade. A ideia é que seja um debate entre as pessoas com  deficiência, o poder público e a sociedade civil e que funcione como um convite e uma oportunidade para se pensar uma questão tão difícil como essa. Mas existe também o interesse direto em discutir cinema, as etapas de produção, a realização e concepção dos filmes exibidos com este público que, em sua maioria, vem ao cinema tão raramente. 

Há perspectivas de dar continuidade à Mostra, ou desenvolver outras ações similares?
Resp. Um dos objetivos da nossa Mostra é provocar uma discussão em torno da pouca oferta de produtos culturais destinados para pessoas com deficiência. Acreditamos que a experiência da mostra falará mais alto, a nossa intenção é que a mostra cresça e entre como um evento  “calendarizado” da programação cultural do estado. Para isto a avaliação da experiência por parte do público e a sua participação servirá para desdobrar essa experiência inédita.

//Fonte: Rede SACI



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* Personalização da cirurgia a laser traz mundo sem óculos para mais gente

Brasília, 17/4/14 - Imperfeições oculares mínimas que tinham o poder de acabar com o sonho de muita gente ficar livre dos óculos, agora, têm um combatente implacável:
a técnica de personalização da cirurgia que corrige miopia, hipermetropia e astigmatismo.  A nova geração de laser para a realização dessas cirurgias é munida de um software capaz de detectar as particularidades da córnea e programar uma operação sob medida para cada indivíduo. Significa alcançar o melhor resultado já obtido nesta área a da oftalmologia, quando o paciente decide realizar a cirurgia refrativa para corrigir a visão, segundo o médico Canrobert Oliveira, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB).

Nos último 10 anos, cerca de 500 mil brasileiros se submeteram às cirurgias de correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa.

A cirurgia refrativa trouxe ganhos significativos para a vida dos usuários de óculos e de lentes de contato, reconhece Canrobert. "Mas, apesar dos avanços, alguns efeitos indesejáveis como visão de raios em torno das luzes à noite, imagens duplicadas ou "fantasminhas", ainda constituem entraves à total satisfação de alguns pacientes", descreve o especialista em refração no HOB. A origem desses fenômenos, muitas vezes, está na presença de "aberrações visuais", os pequenos defeitos situados na córne a e no cristalino, os quais não são corrigidos pelos tratamentos convencionais e, a partir da nova tecnologia, podem encontrar solução.

Beneficiados - A recente tecnologia, que começa a ser implantada no Brasil, possibilita um tratamento no qual são consideradas as características específicas do paciente. Com isso, é ampliado o perfil de portadores de problemas refrativos que estão aptos à cirurgia de sucesso, beneficiando também aqueles que já passaram pelo operação e sentem desconforto com os resíduos de grau. Essa geração de laser ainda trás boas expectativas aos portadores de astigmatismos irregulares, bem como pacientes que se submeteram ao transplante de córnea, lista Canrobert.

Pessoas que fizeram cirurgia de catarata e ficaram com um resíduo de refração, segundo o médico, também encontrarão solução com a nova tecnologia.

Como funciona - Antes da cirurgia, o paciente faz um wavefront. Trata-se de um exame realizado com um equipamento que se utiliza da emissão de mais de mil pontos de luz até o fundo do olho para identificar as aberrações de cada córnea. Onde houver algum desalinhamento, os raios são desviados informando ao médico a existência e a localização das imperfeições daquele olho.

Vários mapas e relatórios codificados por cores são emitidos, aumentando a precisão do diagnóstico e do planejamento da cirurgia.

Passada esta etapa, o excimer laser de alta precisão fará a leitura dos mapas e indicará ao oftalmologista exatamente o local do problema a ser removido para garantir total sucesso à cirurgia de correção refrativa, sublinha Canrobert.

//   Fonte:   HOB( Hospital Oftalmológico de Brasília)
Site: http://www.hobr.com.br

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: José Francisco Gonçalves (Xiko Gonçalves)
Formação: Analista de sistemas
Estado civil: Solteiro
Profissão: Analista de sistemas
Período em que esteve no I B C.: de 1969 a 1978

Breve comentário sobre este período: período marcado pelas intensas transformações interiores e exteriores, a formação do alicerce que sou hoje, com a maravilhosa contribuição dos estímulos oferecidos por essa cidade.

Residência Atual: Botafogo Rio de Janeiro
Contatos: (fones e/ou e-mails) celular (21) 99958-6011
e-mail: xikogon@gmail.com

* Informações para a redação do Contraponto(contraponto@exaluibc.org.br).



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Como foi fácil descobrir!

Um dos programas mais ouvidos por nós durante longo tempo no serviço de alto-falantes do Grêmio Benjamin Constant, foi “Dedicatórias para Você”, Programa criado e apresentado pelo saudoso Sebastião da Silva Guimarães, conhecido como Tito, e com o nome artístico de William Silva. A participação dos alunos era empolgada e empolgante. Muitos encontravam, em cada dedicatória que faziam, uma forma de burlar a timidez. Muitos, também, usavam suas dedicatórias para brincadeiras, buscando mexer com colegas. A maioria de nós era adolescente, e tinha procedimentos muito próprios daquela idade, concretizados em cada dedicatória feita. Assim,
era comum ouvir-se dedicatórias como: "Alguém dedica ao fulano, ou à fulana, com amor, amizade, ou mesmo sem manifestação de sentimento, tal música. Não menos comum, era ouvir-se dedicatórias de músicas com títulos jocosos, com destaque acentuado para uma intitulada Um Alegre Veadinho.

Uma das formas mais curiosas de dedicatória porém, já que nada dizia, sendo por isto mesmo, considerada inexpressiva por muitos, era: Alguém dedica a alguém …

Outro uso bastante comum eram os pseudônimos e foi, exatamente com dedicatórias deste tipo, que se fez a historinha seguinte:

Uma colega começou a fazer dedicatórias seguidas como "A Noiva do Mar". A rapaziada sonhadora começou a buscar um jeitinho de descobrir quem era a moça. Um amigo, certa vez, me perguntou: Ary, você desconfia de quem possa ser "A Noiva do Mar"?

Tranquilo, respondi que não, mas que seria fácil descobrir.
Transferindo-se nossa curiosidade para a moça, fatalmente ela se denunciaria. Pensado, e feito. No programa seguinte a moça ouviu: "O Amante das Estrelas" dedica com carinho "À Noiva do Mar"...

No dia seguinte, nossa estimada Maria dos Reis procurava saber quem era "O Amante das Estrelas". Nunca ela soube.

Ary Rodrigues da Silva, Poeta.
E-mails: aryrodriguessilva@oi.com.br e aryrodriguessilva@hotmail.com

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



#15. ETIQUETA

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

* O calor chegou, e as roupas se vão?

O calor chegou, até parece que já estamos no verão. Período que precisamos de muitos cuidados pessoais. 
Por estar calor muitas pessoas perdem a noção do social. Usam roupas curtas demais ou aberta demais. Os homens fazem da regata uma peça social e considera que pode usá-la em qualquer hora e lugar. As mulheres abusam dos shortinhos e minissaias. 
A necessidade de roupas mais frescas, não significa roupas mais curtas e sim roupas com tecidos que permitam a transpiração. Tecidos que não retenham a temperatura do corpo e que sequem com tranquilidade. 
Este é o momento dos tecidos naturais ou com maior porcentagem dos mesmos na composição. O uso vai facilitar na respiração da pele e na facilidade de resfriá-la seja pelo vento ou pelo suor. O vento penetra por entre as fibras facilmente e o suor é rapidamente absorvido pelo tecido. Possibilitando a troca de calor.
O uso de tecidos sintéticos e/ou com tramas mais fechadas prejudicam o controle da temperatura, aumentando a sensação de calor. Também facilita o mau cheiro por ser mais propenso na multiplicação e retenção das bactérias. É necessário um cuidado melhor com as peças no uso e na lavagem.
Ao falar de tecidos naturais, estou falando do algodão, da tricoline, da cambraia, da sarja fina, da seda, dentre outros. Evite os tecidos com poliéster ou com maior porcentagem dele, a sensação de calor será muito grande. Roupas importadas tem muito poliéster na composição o que faz esquentar. 
Por isso é importante pensar que a sociedade, as relações entre as pessoas pede certa discrição no vestir e no comportar. Não é tirando ou reduzindo a roupa que vou ficar mais fresca ou fresco, é usando a roupa certa. 
Outro detalhe importante para esse momento, não é todo mundo que sente a temperatura da mesma forma. Então é de bom tom respeitar as mais diversas sensações, principalmente que é bem individual. Esbravejar que é um absurdo a falta do uso de um ventilador ou ar condicionado é um grande desrespeito. Configura uma pessoa egoísta e egocêntrica. O mesmo serve para o comportamento inverso. 
Verão momento para reflexão no comportamento e na imagem. Pense que nunca se deve deixar o outro constrangido, seja pelas roupas ou pela fala. 
Tânia Araújo



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Duas visões 
(contribuição do leitor)

Certa vez, caminhava eu, tranquilamente por um bairro de Recife e dado momento, passava por mim uma senhora com uma criança, mais precisamente um menino.

Ele por sua vez exclamou: -- Mãe, cuidado, olha o homem na sua frente!
A senhora, exclamou sem demora: -- Um homem não filho, é  um cego!!!...

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* Neste mês de setembro, os judocas fizeram bonito no mundial que aconteceu em Colorado Springs/EUA:

1. Começando no dia 04, o Brasil conquistou duas medalhas de bronze:
Na categoria menos 48 kg, Karla Cardoso conquistou o bronze numa luta muito emocionante com a também brasileira Luiza Oliano. Vale destacar que Luiza é a mais nova de toda seleção e já mostrou para que veio!
disputando uma medalha no seu primeiro mundial! Tivemos também na categoria 57 kg, Lucia Araujo, conquistando o bronze para nosso país!
Assim encerramos muito bem o primeiro dia de competição.

2. Segundo dia, e também mais medalhas! vamos lá:

 Subimos no  pódio mais duas vezes no segundo dia de competições do Campeonato Mundial de Judô Paralímpico, em Colorado Springs, nos EUA. Dessa vez foram os pesos pesados, Wilians Araújo e Deanne Almeida que garantiram as medalhas para o país, ambas de bronze.

Após perder para a russa Irina Kalyanova nas semifinais, Deanne Almeida enfrentou outra judoca do mesmo país europeu na disputa do bronze e levou a melhor. A mineira fez uma luta fantástica e mais uma vez conquistou uma medalha mundial.

Com o resultado, Deanne espera apagar o quinto lugar nas últimas Paralimpíadas (Londres 2012) e voltar a conquistar uma medalha na principal competição paradesportiva do planeta.

- Depois do quinto lugar nas Paralimpíadas de Londres 2012, onde eu perdi o bronze, passa a ser uma volta por cima. Então, é o primeiro degrau para 2016, e vou buscar com certeza (a medalha de ouro) – disse Deanne bastante feliz.

Aos 22 anos, Wilians Araújo provou estar no caminho certo para conquistar a medalha paralímpica. Fato reforçado pelo desempenho do judoca durante os seus combates no Mundial. E foi com ele que a última medalha nas disputas individuais conquistada pelo Brasil chegou. Veio de forma dramática, mas com talento e raça, e com direito a emoção ao final do combate.

Após estar em desvantagem por um Yuko, quando restavam cerca de dois minutos, Wilians Araújo conseguiu encaixar um Ko Soto Gake, e venceu Ilham Zakiyev, do Azerbaijão, por Ippon.

O atleta não conseguiu conter as lágrimas de alegria ao conquistar a medalha, sua primeira mundial. E assim como a maioria dos judocas, o maior foco está nos Jogos Rio 2016.

- Isso aqui é um fruto de seis anos de esforço. Lá com o Jucinei, com o Antônio, quando  começamos lá em 2008, e o objetivo era esse, levar uma medalha nesse pódio. Isso é um fruto do nosso trabalho com o Jaime (Bragança), Garcia (Alexandre), Caio (Paolillo), além de todas as
pessoas da comissão técnica, a CBDV por ter me dado essa oportunidade e ao Time Rio, por estar me dando essa oportunidade de me dedicar totalmente ao esporte disse Wilians bastante emocionado.

Além de Deanne Almeida e Wilians Araújo, o Brasil foi representado por Harlley Arruda (-81kg), Roberto julian (-90kg), Arthur Silva (-90kg) e Antônio Tenório (-100kg).


3. No terceiro dia e último, fomos mais longe:
nesse dia,  é disputado o torneio chamado mundial por equipes, um campeonato a parte dentro do mundial. 
Tivemos um resultado mais do que esperado! Confiram!

Coincidentemente as duas finais da categoria foram entre Brasil e Rússia. No primeiro confronto, válido pelo feminino, as russas levaram a melhor e venceram por 2 a 1. No início da série, Karla Cardoso foi derrotada por Alysia Stepaniuk - Ambas foram bronze na disputa individual na categoria - 48kg.

Na segunda rodada, Michele Ferreira deixou tudo empatado ao vencer Ovchinnikova. A decisão, então, ficou para a última luta. Lúcia Araújo lutou com garra, mas foi derrotada por Olga  Pozdnysheva, que compete na categoria de cima da brasileira. Até a conquista da prata, a seleção
feminina venceu o Japão e a Turquia.

O troco brasileiro sobre os russos veio em grande estilo e com muita emoção. O time masculino chegou a abrir 2 a 0 no confronto, com as vitórias de Rayfran Pontes e Halyson sobre Viktor Rudenko e Dallakian, respectivamente, mas perdeu as duas seguidas, com Harlley Arruda,
derrotado por Shakhban Kurbanov, e Roberto Julian, que caiu para Malik Kurbanov.

Com a igualdade no placar somado, coube ao tetracampeão paralímpico Antônio Tenório fazer a última luta que decidiria a competição. O Brasileiro dominou o combate contra Alexandr Parasiuk e venceu por Ippon, fechando a série em 3 a 2, que garantiu a medalha de ouro inédita.

Após a luta, o maior nome do judô paralímpico brasileiro comentou a responsabilidade que teve de vencer a última, e o apoio dos companheiros num esporte individual.

- Tive apenas que fazer o meu trabalho que era ganhar aquela luta. O judô é o esporte mais individual, mas nós precisamos um do outro para treinar e quando nos juntamos em equipe temos que ajudar um ao outro, apoiando e torcendo - disse Tenório, que falou ainda sobre a importância
do patrocínio da INFRAERO para todas as conquistas no Mundial.

- A INFRAERO e o SICONV (sistema de convênios do Governo Federal) proporcionaram que pudéssemos trazer essas medalhas, então pra gente quanto mais apoio tivermos vai ser melhor e ajudar para trazermos mais resultados como estes. Está de parabéns a iniciativa do presidente (da
CBDV, Sandro Laina) de está dando essa ajuda para esses meninos (os mais jovens).

O caminho do Brasil até a conquista do ouro foi com vitórias sobre o Japão (4 a 1), Venezuela (3 a 2) e Rússia (3 a 2). Após a disputa do Mundial, a Seleção Brasileira de Judô Paralímpico terá às atenções voltadas para a disputa dos Jogos Mundiais da IBSA, em Seul, na Coreia do Sul, em maio de 2015.

4. Agradecimentos e considerações finais:
Na minha opinião, como disse o tetra campeão Antônio Tenório, o presidente Sandro Laina está de parabéns. Porém não devemos esquecer de quem faz o Brasil ser essa potência no Judô, como disse o tetra campeão, o Judô é um esporte que precisa do outro para treinar e competir.
Então, penso que não podemos descartar os mais antigos que além de abrilhantar os torneios dentro do Brasil, tem a troca de experiências, que é muito importante para a chamada renovação.

Quero agradecer o Tadeu Casqueira, que desenvolve um brilhante trabalho de divulgação dos esporte de cegos, através da página da Cbdv e de outros meios  de comunicações.

E parabéns nosso Instituto Benjamin Constant! viva, viva viva!!!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. Plano de Saúde após 60 anos - ( é proibido aumento para maiores de 59 anos...estatuto do idoso)

Queridos amigos,
Como sou uma das mais velhas de nossa turma e a maioria entra nos 60 este ano, gostaria de alertá-los para o que aconteceu comigo em novembro último.

Sou assegurada da Amil em um plano mais ou menos alto (opções plus) faz  mais de 10 anos.
No início de novembro recebi um novo carnê com o valor de minha mensalidade indevidamente reajustado por ter chegado aos 60. O valor que era de R$ 639,00 passou a R$ 1.787,00.

Indignada resolvi entrar na justiça contra a Amil. Procurei um advogado  especialista em pequenas causas e levei meu contrato e carnês para saber  como deveria agir.
O meu contrato previa um aumento de 165 % quando eu chegasse aos 60.
Porém, meu advogado esclareceu que embora eu tivesse assinado este contrato, existe um "Estatuto do Idoso" que prevalece sobre o contrato, que não permite nenhum aumento depois dos 59 anos.

Tudo que eles poderiam cobrar seria um reajuste de custos anual de acordo  com a lei.
Baseado nisso , e sem deixar de pagar as prestações já aumentadas (paguei 2 meses) o advogado entrou com uma petição contra o aumento e pedindo de volta, EM DOBRO, tudo que eu pagasse a mais, além, do que fosse legalmente decidido.

Logo na primeira audiência a Amil foi citada para mandar um novo carnê com o valor antigo até a solução do caso.

Finalmente saiu o resultado e eu ganhei a causa.
Fui 2 vezes ao Fórum, onde o advogado da Amil disse que não haveria acordo e 2 meses depois saiu o veredicto.
Portanto, não aceite os aumentos passivamente, é um abuso!
A devolução em dobro do que paguei, eles estão esperneando para pagar, mas vão acabar tendo de fazê-lo e minha mensalidade passou para R$ 682,00 pelo menos até ao final do ano, quando deve sofrer mais um pequeno reajuste"

Esqueci de dizer que como somos considerados idosos, temos prioridade na  marcação das audiências, o que fez o desenrolar mais rápido que o normal.

Não se deixem enganar, nós temos nossos direitos.

Fico imaginando quantas pessoas que por desconhecerem este Estatuto pararam de pagar e abandonaram seus seguros de saúde...


2. informação sobre a cobertura pelo INSS para viagens internacionais

Há direitos que existem, mas, infelizmente, não usufruímos por desconhecê-los.

Um deles é o "Seguro Saúde" para os contribuintes ou beneficiários do INSS quando em viagem para: PORTUGAL - ESPANHA - ITÁLIA - GRÉCIA - ARGENTINA - CHILE e URUGUAI.

Antes da viagem é necessário requerer no Setor de Acordos Internacionais do INSS, na Rua México 128 (e outros locais em cidades Brasileiras), o formulário apropriado (IB2 para a Itália etc).

Com esse documento, no caso de acidentes, você poderá ser socorrido e medicado pelo serviço público do país que enviará a conta para o INSS  pagar.

É bom lembrar que em alguns desses países a saúde pública é de excelente qualidade e que, não tomando essas providências, quem pagará a conta poderá ser você.PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTEM O LINK   http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=111

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

De: Flávio Couto e Silva de Oliveira <flaviocsoliveira@gmail.com>

Olá PC, Valdenito e demais amigos!

PC, eu queria ter respondido em cima da sua última mensagem sobre o tema, mas os E-mails não sei por que ficaram embaralhados aqui no meu computador. Então a resposta vai nesta nova mensagem.

Em primeiro lugar, ilustre era o velho. Eu sou apenas um professor cego. Além do mais o velho era republicano e pelo que consta só quem transmite honrarias para seus descendentes são aqueles de sangue azul, certo? Rs rs rs rs... Mas tenho, isto sim, um imenso carinho pelo Instituto Benjamin Constant e um grande orgulho dessa instituição. Não por levar um nome de família, mas pela sua  história centenária construída por cada pessoa cega que por ela passou ou que dela se beneficiou mesmo sem nunca ter botado os pés lá. O IBC é uma referência concreta e simbólica para não sei quantos milhões de cegos no Brasil e a sua história é um pouco da história de cada um de nós. E
é por isso então que me orgulho.

Adorei a intimação para estar aí com vocês no dia 17! Eu estava mesmo querendo encontrar uma ocasião para conhecer pessoalmente muitos dos amigos que fiz nessa lista. Sendo assim, com certeza vou tentar me organizar para estar aí, afinal, como você disse, BH não é tão longe.
E se o Valdenito oferecer um copinho de cerveja então vai ser melhor ainda! Rsrs rs rs  rs rs...

Acontece que as coincidências da vida às vezes nos colocam dificuldades. Justamente no dia 17 a minha mulher estará viajando a trabalho e alguém terá de ficar com a nossa Lira, de apenas nove
meses. Se a vovó topar acho que conseguirei ir. Caso contrário mais uma vez ficarei de longe vibrando boas energias a todos.

Aproveito para perguntar se haverá alguma programação também na parte da manhã já que o lançamento do livro será às 14 hs.

Abraços,

Flávio
***
Flávio, será uma honra para nós aqui do RJ, tê-lo conosco.

Valdenito de Souza

--

* Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no Grupo "Ex-alunos do I B C" em Grupos do Google. * Para postar neste grupo, envie um e-mail para: exaluibc@googlegroups.com * Faça parte da Associação dos Ex-alunos do I B C, ela é um canal do nosso segmento junto a sociedade. * Clique aqui para ouvir a Rádio Contraponto(a web rádio da associação): http://www.exaluibc.org.br/rc.m3u * Visite o site da Associação: http://www.exaluibc.org.br * Cadastre-se para receber o Contraponto(o jornal digital da Associação), > através do e-mail: contraponto@exaluibc.org.br * Conheça a Escola Virtual da associação acessando http://www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm * Acompanhe a associação pelo twitter: @exaluibc * Para cancelar a sua inscrição neste

 grupo, envie um e-mail para: exaluibc-unsubscribe@googlegroups.com * Para ver mais opções, visite este grupo em http://groups.google.com.br/group/exaluibc?hl=pt-BR --- Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "{Ex-alunos do I B C}" dos Grupos do Google. Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para   exaluibc+unsubscribe@googlegroups.com. Para obter mais opções, acesse  https://groups.google.com/d/optout.



- - -

* 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)

