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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* 17 de Setembro de 2015: Apenas um Cumprimento Burocrático de Calendário

Será que ainda há tempo de mudar o rumo do IBC, o nosso querido "Casarão Rosa da Praia Vermelha"?

Todos os anos, ao se aproximar setembro, nosso coração rejubila-se, em face de mais um aniversário do Instituto Benjamin Constant (IBC)..
Neste ano, 2015, não foi diferente: a alegria de sempre se fez presente e a expectativa de  reencontrar amigos de ontem e de hoje coroou o nosso entusiasmo. Todavia, este ano traria algumas surpresas.

Sim, houve o hasteamento da bandeira, os cultos religiosos e até mesmo a já consagrada sessão solene, com seus discursos previsíveis.
Entretanto, onde a frequência maciça verificada em outras épocas? Como explicar, por exemplo, que, no hasteamento da bandeira, poder-se-ia escolher o lugar em que se desejasse ficar, quando em outros tempos, havia sempre a disputa por um lugar melhor? Ao lado da baixa frequência
aos festejos, some-se ainda a negligência com que foram tratados os cultos religiosos, não havendo sequer, em alguns deles, estrutura mínima para sua realização, providenciando-se o mínimo necessário somente ao início do culto. E o que dizer da programação dos festejos, outrora conhecida ao final de agosto ou início de setembro, este ano, divulgada apenas alguns dias antes de  17 de setembro? Divulgada, diga-se, por insistentes cobranças de alguns funcionários.

O improviso foi a marca dos 161 anos do IBC. O descaso daqueles que se encontram à frente de sua direção é notório, tanto quanto a falta de comprometimento de grande parte dos funcionários. Nós, ex-alunos, também não estamos isentos de responsabilidade, quando nos omitimos.
Lamentavelmente, todos nós assistimos ao IBC, rumando para o caos, sem conseguir detê-lo.

Dado o quadro  desolador, ora constatado, deixamos uma questão: Por quanto tempo mais comemoraremos os aniversários do IBC, ainda que seja apenas para cumprir o calendário?



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Relatório de Atividades da Diretoria Executiva setembro/2015

No dia 04/09, fomos à Rodoviária Novo Rio para conferir a usabilidade da acessibilidade que, porventura, não está a contento, apesar de ser um início mas, precisamos questionar para que ajustes
sejam feitos.

Cobramos da DIREÇÃO-GERAL do IBC a cópia do processo a respeito do término do internato da Escola.

No dia 16/09, em comemoração aos 161 anos do IBC, a Associação dos Ex-Alunos promoveu o Festival Cultural.

Em comemoração ao dia de LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA promovemos uma palestra sobre o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, ora podendo esclarecer pontos obscuros dos presentes.

Continuamos a conceder uma série de entrevistas ao PROGRAMA TODAS AS VOZES, da Rádio MEC, no intuito de esclarecer e orientar a população com relação à capacidade da pessoa com deficiência e, também, no trato para com a mesma.

*  Departamento de tecnologia

- A escola virtual viabilizou o acesso com o Teamtalk na plataforma Android;

além de estar presentes em vários portais, sendo ainda, veiculados em várias listas de discussão.
- O jornal Contraponto neste setembro/2015 completa nove anos de existência; com leitores em todo Brasil e no exterior, seu cadastro de leitores chegou ao número de 700 (setecentos) assinantes.



#3. O IBC  EM FOCO

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

* Avaliação crítica e trajetória de conquistas e superações

Prezados leitores:

Tenho dito que o maior tributo homenagem que se pode prestar ao IBC é mostrar o que de bom, dele se pode colher, em qualquer das gerações que por lá passaram e lá permanecem.

A seguir, passo a reproduzir as falas dos alunos, Acauã Pozino, representante de seus pares do 9º ano e Victória Amorim, também do 9º ano, representando o grupo de atletas do IBC.

Vocês constatarão que o IBC ainda produz bons frutos, apesar da fraca semeadura, em face das ondas bravias!
Se não, leiamos e passemos a refletir:


ACAUÃ POZINO:
"Na minha formação, o IBC significa muitas coisas. Um lugar onde brincar, quando mais novo; um lugar onde crescer, quando mais velho. Um exercício de socialização, entre outras coisas. É difícil expressar sucintamente o quanto o IBC significa na minha formação; coisas boas e ruins vivi nesta escola e, na retrospectiva, vejo que em alguns momentos poderia ter aproveitado mais esta vastidão de significados que o IBC nos fornece. Mas não vale a pena chorar sobre o leite derramado.

Até porque, não é uma escola perfeita.
Estudamos numa escola baseada no ensino tradicional - que enfatiza a escrita, os ditados, as longas explicações... --, mas que faz concessões à modernidade, como por exemplo a sala de Informática, a liberação para que alunos façam suas lições em seus respectivos notebooks, e a salutar, mas ainda pouco frequente  correspondência via e-mail entre professores e alunos.

Há também uma diferença muito tangível entre a primeira e a segunda fase - primário e ginásio, primeiro e segundo segmento. Percebe-se, neste sentido, uma diferença na relação professor/aluno (muito mais constantes e intensas na primeira fase e mais distanciadas no segundo segmento); bem como uma mudança que se percebe no contato com o material didático: na primeira fase, há um roteiro de livros didáticos específicos para Geografia, Português etc. Na Segunda Fase, não só é mais extenso o conteúdo como é mais dinâmico o material, ficando principalmente a cargo dos professores.

Percebo que nossa escola - a capital dos cegos, ainda uma referência para os demais centros de ensino especializado, é, ironicamente, pouco acessível em termos de locomoção. Claro que, hoje em dia, já encontro poucas dificuldades, uma vez que estou na Instituição há bastante tempo. Mas, falando em nome dos recém-chegados sem resíduo visual, é difícil andar por esta escola sem estar acostumado. Que fique claro que falo da locomoção sem guia.

Outro ponto bastante desconfortável, mas que não pode nem deve deixar de ser mencionado é a falta de gestão democrática na escola. Percebo que nós, alunos, pouco somos consultados a respeito das decisões internas políticas da escola, muitas das quais nos afetam, direta ou indiretamente.

Provavelmente, a falta que tem nos feito o grêmio estudantil, deve ser um dos indícios do agravamento de tal situação. Nesse sentido, a tímida presença de apenas um representante do alunado no Conselho Diretor tem pouco ou quase nenhum peso. É importante assinalar também que, num passado recente, mesmo com a presença da pessoa jurídica do grêmio, havendo eleições para presidente do grêmio e afins, havia pouco interesse por parte do alunado, por conta de uma cultura conformista de que a responsabilidade da mudança está no representante e não no representado; havia também, contudo, uma excessiva tutela por parte do Departamento de Educação sobre as ações, eleições do grêmio. As justificativas para tal, como a garantia de um melhor proceder, são válidas; no entanto, a tutela era demasiada.

Tocando num assunto bastante discutido ultimamente, a questão dos alojamentos e do semi-internato. Afirmo, sem medo, ser um defensor ferrenho da opção do regime de semi-internato na nossa escola. Considero rasos os argumentos que alegam ser ilícito o regime de semi-internato no IBC. Em primeiro lugar, porque nossa escola possui uma série de particularidades. Inclusive eu diria que nossa escola é erigida sobre essas particularidades, com algumas poucas exceções. Em segundo lugar, há aqui a necessidade de, ao menos, optar pelo semi-internato; são admitidas aqui crianças/jovens deficiente visuais de regiões distantes do Rio de Janeiro (Caxias, Japeri, Paciência etc.) e fazer com que essas pessoas acordem extraordinariamente cedo para poderem estudar pode ser prejudicial tanto à saúde dos estudantes quanto ao seu rendimento, contrariando assim a proposta de ensino de qualidade especializado.

Porém, não posso deixar de mencionar alguns pontos; pontos, inclusive, válidos para a exclusão do semi-internato, embora eu os encare como incentivo à melhoria do mesmo. Há uma deficiência no oferecimento de atividades culturais e recreativas nos horários livres. Percebo que isso vem sendo desenvolvido, com a implantação das oficinas para a Segunda Fase, mas imprevistos acontecem, e não há nenhuma outra opção, como uma sala de recreação, como é a Brinquedoteca, que tem seu uso restrito até o limite de uma faixa etária. Para os internos, também faltam atividades. Após o jantar, excetuando as ocasiões em que permite-se que alguns alunos desçam para o pátio, a grande maioria fica ociosa. Embora seja muito agradável a companhia dos amigos, um tempo dedicado somente a conversas e ao fortalecimento de laços ou um momento de descansar, defendo a tese de que nunca deve haver somente uma opção ou somente duas. Somos uma escola plural em termos de alunos, plural em termos de professores (me refiro a alunos de distintas vivências sociais e familiares e a professores que tem demonstrado sua versatilidade em diferentes formas de ensinar),
e portanto, ao meu ver, deve-se contemplar esta pluralidade.
Gostaria de passar a palavra para Victoria parabenizando a Instituição por seu 161º aniversário e assinalando que, em todo momento, as críticas aqui apresentadas são construtivas, tem o intuito de despertar uma motivação, que tem animado uma trajetória conquistada e assim vem mantendo viva uma tradição. Bem, acredito que não há pessoa mais adequada para se falar de superação do que a Victória.

** Certamente essa é uma fala extremamente madura, vinda de um menino de apenas 14 anos, o que nos faz avivar  as nossas esperanças na atuação de nosso IBC.

VICTORIA AMORIM:

Uma trajetória conquistada. Palmo a palmo. Passo a passo.

"É muito difícil para mim dizer a importância dessa instituição na minha vida. Quando cheguei aqui comecei a viver de novo, só que agora sem a visão. Essa casa me fez acreditar outra vez, sonhar mais alto e ver que tudo é possível. Comecei do zero, aprender, ler, só que agora em braile. Até andar sozinha tive que me reaprender, e no começo tive que usar uma varinha que me impôs a vergonha. Hoje percebo que essa varinha é o que me ajuda a não precisar de ajuda. 

Dentro dessa instituição conheci o meu primeiro amor, que hoje eu não vivo sem, o Goalball, um esporte totalmente diferente daqueles que eu conhecia. Através desse amor pude perceber que eu era capaz de muito mais do que eu imaginava. 

Parei de chorar e fui atrás dos meus sonhos, venci meu primeiro jogo que foi a tristeza por estar cega. Daí a sede de vencer se tornou maior. Sei que não sou uma campeã somente por ter uma medalha no peito, mas sim por ter a vontade de conquistar os meus objetivos. Este será meu último ano aqui e pretendo continuar indo em busca dos meus sonhos, levando todas as lições que aprendi: as risadas, as broncas e principalmente a vida que construí aqui, ao longo da minha trajetória. Parabéns e obrigado IBC!"

** Esta foi uma fala emocionada, expressando profunda gratidão de nossa aluna Victória para com o IBC. Victória chegou no IBC há mais de 4 anos, quando completava 12 anos, tendo ficado cega há poucos meses. Dessa trajetória de conquistas e vitórias ela expressa um turbilhão de sentimentos que mal disfarçam sua inquietude dolorida e ao mesmo tempo prazerosa, ao destacar sua chegada
e permanência no IBC.
Os próximos anos são decisivos para assegurar vivo o IBC, oferecendo cultura e educação Especial.

Saudações libertárias, combativas e democráticas.

"Nem tudo aquilo que é enfrentado, pode ser mudado, mas nada pode ser mudado, se não for enfrentado". James A. Baldwin Braille presente "Nas pontas dos dedos, para construção de uma história de independência e de cidadania".

Contatos:
Skype: vinamac
Fone: 00 xx 55 21 98143-6455



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Programa Acessibilidade Já

O que é o Acessibilidade Já?
O Programa Acessibilidade Já é um Vlog focado a exibir reportagens e debates sobre acessibilidade!
Somos todos(as) colaboradores(as) não remunerados(as), sem quaisquer tipos de patrocínio até o momento.

O mesmo é composto pela seguinte equipe: 
Danilo Loques - Apresentador (Deficiente Visual)
Lisi Telles - Repórter (Deficiente Visual)
Lenon Portes - Direção
Neia Portes - Cinegrafista
Kayan Melanias - Cinegrafista 

Qual nosso objetivo?
Transmitir a realidade sobre acessibilidade no Brasil, informando e unindo o público alvo para cobrarmos melhorias ao Poder Público. 

Como Participar?
Você pessoa com quaisquer tipos de deficiências ou não, que luta pelos seus direitos pode participar aqui conosco!

O Canal LenonPortes3 é um canal do Youtube, onde todos podem interagir, opinando e sugerindo pautas, e enviando críticas construtivas para nosso e-mail: ACESSIBILIDADEJA@CEGUETA.COM

Você Empresário(a) que deseja nos apoiar de alguma forma, entre em contato conosco pelo e-mail descrito acima.
Seu apoio pode fazer toda a diferença! 

Confira abaixo todas as edições publicadas: 
Última Edição: 32º Festival de Dança
O Maior Festival de Dança do Mundo! Agora com Áudio Descrição! Confira!

Projeto Roda Guia
O Projeto Roda Guia comprova uma parceria de sucesso junto a AJIDEVI em Joinville. Confira!

4ª Caminhada Cívica pela Acessibilidade / Projeto Bus Alert
O convidado Mário Cezar fala na íntegra tudo sobre esta 4ª edição e detalhes sobre o Projeto Bus Alert. Confira!


Fonte: WWW.cegueta.com

***

* Segundo Encontro Cegueta

2º ENCONTRO CEGUETA - Edição Chopp Fest!
Novidade! A data do 2º lote foi estendida até dia 30 de Setembro!
Também temos novidades na programação!

É com grande prazer que convidamos mais uma vez a participarem do Encontro Cegueta!
Agora sim! Data do evento programada no feriadão de Outubro para sua melhor comodidade!

:: PROGRAMAÇÃO ::
Há 8 anos focando acessibilidade, Temos enorme satisfação em realizar o 2º Encontro voltado as pessoas com deficiência visual.
Veja só! Esta é a oportunidade de sair do mundo virtual e reencontrar toda Galera Cegueta!
Vamos lá! Convide sua família e todos seus amigos, e venha prestigiar o Cegueta Chopp Fest!
É isto mesmo! Com toda tradição Catarinense, Outubro é o mês do Chopp!
Então, venha interagir e comemorar conosco!

: LOCAL DO EVENTO: AJIDEVI - Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais
Data: Sábado e Domingo, 10 e 11 de Outubro - Iniciando às 12:00 (Meio-Dia)
No Sábado iniciando as atividades, teremos churrasco com variedades em carnes, sobremesas, e muito mais!
Teremos monitores para auxiliar todos deficientes durante o evento.
O local é totalmente acessível, contendo linha guia desde a entrada até o pavilhão.
Conforme o tema deste ano, teremos muito chopp zero grau com ótimo preço!

:: PREMIAÇÕES ::
Em parceria com nossos apoiadores, sortearemos muitos prêmios durante todo o evento!
O evento também será transmitido pela Rádio Mundo Cegal.
Além da transmissão via internet, teremos cinegrafistas fotografando, filmando, registrando tudo!
Venha e divirta-se!
Aproveite o feriadão para comer bem, gastar pouco, fazer novas amizades, e conhecer Joinville / Santa Catarina.

Vejam só! O povo pediu bis!
Devido ao grande sucesso do ano passado, teremos novamente o Show de Talentos!
Show de Talentos? Mas o que é isto?
Você gosta de cantar? Toca algum instrumento musical? Vai participar do evento?
Então já pode inscrever-se!
Quer participar e soltar a voz? Na inscrição preencha o tópico "Show de Talentos" e pronto!
Os vencedores ganharão um prêmio surpresa.
Detalhe! depois de anunciar o vencedor, a festa não para!
Lembram-se da vencedora do Show de Talentos do ano passado?
Pois então! Ela vêm! Presença confirmadíssima!
Teremos um Super Show da cantora Paraibana Luciene Pereira!
Cantando muita música boa com mais convidados.
Estão pensando que acabaram as atrações?
Além do Show musical, teremos mais atrações no Domingo!

No Domingo dia 11, às 11:00, teremos Uma deliciosa feijoada, ao som dos Pagodeiros de Joinville!
E pra agitar mais o domingão, teremos uma super pedalada no período da tarde!
É isso aí! se você curte andar de bike, disponibilizaremos bicicletas thunden, para um pedal com a maravilhosa equipe de guias voluntários do Roda Guia.
Conheça mais sobre o projeto, acessando: www.rodaguia.com.br
E ainda não acabou!
O encerramento do nosso encontro acontecerá no Strike 7 bar!
Um local amplo, diferente, e super animado!!!
Onde todos os participantes terão a oportunidade de jogar boliche e fazer muitos strikes!
E além disso, também poderão arrasar cantando no karaokê mais famoso da cidade!
Eaí! Vai perder este agito???


:: Valores ::
Preste atenção! Neste ano, o valor da taxa de inscrição será dividido em lotes!
Status atual: 2º Lote.
Inscrições efetuadas no 2º Lote tem validade até dia 30 de Setembro.
Caso não ocorra o pagamento até este prazo, automaticamente será cobrado o valor do 3º Lote.
Confira os valores e datas, logo abaixo:
2º Lote: Do dia 1º de Agosto até 30 de Setembro
Valor: R$ 80,00 (Oitenta reais)
3º Lote: Do dia 1º de Outubro até 09 de Outubro
Valor: R$ 100,00 (Cem reais)
Aviso: Os pagamentos serão identificados com centavos crescentes para facilitar a identificação das inscrições.
Por exemplo: Fulano R$ 60,01, Ciclano R$ 60,02, Beltrano R$ 60,03, e assim por diante.
Após efetuar sua inscrição, aguarde nosso e-mail contendo todos os dados e o valor correto para pagamento.
- Criança até 7 anos não paga.
- De 8 até 12 anos paga meia entrada.
- Menores de 18 anos somente acompanhado do responsável.
Aviso: A taxa de inscrição dá direito aos seguintes itens:
1º item: Sábado dia 10: churrasco com sobremesa + Brinde surpresa.
Sendo: Carne, frango, linguiça, pão com alho, maionese, farofa, salada, e sobremesa.
O vale sobremesa e O brinde surpresa serão entregues na entrada.
2º Item: Domingo dia 11: Feijoada com sobremesa
Sendo, feijoada completa self service + sobremesa
3º Item: Karaokê + Boliche no Strike 7 Bar
4º Item: Transporte
Sendo, ônibus para locomoção dos participantes até a atração de domingo, mais o retorno para AJIDEVI.

:: COMO CHEGAR NO EVENTO? ::
Desembarcando na rodoviária de Joinville, bem na frente, você terá as seguintes opções de locomoção:
1ª Opção: Táxi
Teremos táxis com corrida pré agendada.
2ª Opção: Moto Táxi
Teremos moto táxis com corrida pré agendada.
3ª Opção: ônibus Urbano
Existem duas linhas que passam no ponto enfrente a rodoviária, e lhe transporta até o terminal Sul - Vera Cruz.
Este terminal fica a 2 quadras da AJIDEVI.
Você pretende vir de avião? Veja as dicas de Aeroportos mais próximos e economize!

:: LISTA DE PARTICIPANTES ::
Quer saber quem são os participantes já inscritos?
Até o momento temos 63 inscritos!

:: ATENDIMENTO ::
Você quer esclarecer dúvidas? Necessita de algum atendimento especial?
Fale agora mesmo com nossa Equipe Organizadora!
E-mail: recepcao@ajidevi.org.br
Telefone Fixo: (47) 3436-3126
Celular Tim / WhatsApp: (47) 9905-3084

REGULAMENTO ::
Por gentileza, leia com atenção todos os itens do regulamento antes de inscrever-se:
1. AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e vídeos, para ser exposto no site www.cegueta.com;
2. Todas as bebidas durante os 02 dias de evento serão vendidas a parte;
3. A taxa de inscrição contempla as refeições nos 02 dias de evento, incluindo o transporte de domingo até a atração (ida e volta);
4. A taxa de inscrição não da direito a hospedagem;
5. Em caso de desistência não haverá devolução da taxa de inscrição;
6. Não será permitido a participação de pessoas não inscritas ou externas;
7. Não nos responsabilizaremos por serviços médicos ou hospitalares;
8. Não será permitido fumar dentro das instalações da AJIDEVI;
9. A comunicação com os participantes inscritos será efetuada preferencialmente via e-mail, afim de registrar todas tratativas para controle;
10. Toda a renda arrecadada no evento será revertida para a AJIDEVI

Fonte: WWW.cegueta.com



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Direito a Desconto de Acompanhante de Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida no Transporte Aéreo

A presente coluna abordará o benefício do acompanhamento por pessoa da confiança de passageiro com deficiência ou com mobilidade reduzida no transporte aéreo de pessoas e ao desconto a que esses acompanhantes fazem jus.

A matéria está prevista na Resolução ANAC nº 280, de 11 de julho de 2013. A norma “Dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências”.

O artigo 27 da Resolução ANAC nº 280/2013 prevê a cobrança, no máximo, de 20 por cento do valor pago pelo passageiro com deficiência por sua passagem, na hipótese de o próprio passageiro pretender ser acompanhado por pessoa de sua confiança pela passagem deste, nos termos do § 1º do dispositivo aludido.

Registre-se que, no caso de o passageiro com deficiência não indicar ninguém de sua confiança para acompanhá-lo, o operador aéreo, isto é, a empresa prestadora do serviço de transporte (Gol, Tam, Azul etc.) deve suprir o passageiro dessa necessidade de acompanhamento, sem cobrança adicional.

O passageiro com deficiência deve informar da sua necessidade de acompanhamento no momento da compra da passagem, quando questionado pelo operador aéreo, ou em 72 horas e 48 horas do embarque, conforme as situações especificadas no artigo 9º, § 1º, da Resolução ANAC nº 280/2013.

Ressalte-se que o acompanhante deve ser maior de 18 anos e e deve possuir condições de prestar a necessária assistência ao passageiro com deficiência. É o que determina o artigo 28, caput, da Resolução ANAC nº 280/2013.

Ademais, o acompanhante faz jus a assento da mesma classe e adjacente ao do acompanhado que estiver assistindo, no dizer do parágrafo único do artigo 28 da Resolução ANAC nº 280/2013.

A rigor, a pessoa cega não faria jus ao acompanhamento e ao respectivo desconto, previstos no artigo 27 da Resolução ANAC nº 280/2013, uma vez que os três incisos desse dispositivo contemplam, apenas, o passageiro com deficiência que “viaje em maca ou incubadora”, “em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual, não possa compreender as instruções de segurança de voo” ou “não possa atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência”.

Todavia, para atender a um dos primados jurídicos, que é o de cumprir a finalidade social a que a norma deve destinar-se, bem como ao fato de a pessoa cega precisar de apoio para deslocar-se no interior da aeronave, inclusive para ir ao banheiro para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, revela-se razoável reconhecer-se os benefícios de que trata o artigo 27 da Resolução ANAC nº 280/2013, consistente no acompanhamento por pessoa da confiança de passageiro cego e à cobrança de, no máximo, 20 por cento pelo valor pago pela passagem do acompanhante eleito.

Márcio Lacerda
E-mail: Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* O Fracasso faz Bem às Crianças
    (Julie Lythcott-Haims)

A ex-reitora de Stanford diz que o "overparenting", a obsessão dos pais de guiar e proteger seus filhos, criou uma geração de "adultos-crianças" despreparados para o mundo.
Stephane Sachs Feder

No início dos anos 2000, então reitora da Universidade Stanford, Julie Lythcott-Haims começou a notar algo curioso no comportamento de seus alunos. Estudantes de 20 e poucos anos, que em breve estariam formados e trabalhando nas melhores empresas,  compareciam à sua sala invariavelmente acompanhados do pai ou da mãe. E, quando ela lhes perguntava o que queriam de seu futuro, olhavam para os pais em busca de uma resposta. Foi a partir dessa experiência — e da sua própria, como mãe — que ela passou a estudar o overparenting, expressão americana para o hábito de proteger excessivamente os filhos. O fenômeno surgiu quando a geração do pós-guerra, tratada com rigidez pelos pais, mas influenciada pela contracultura dos anos 60 e 70, decidiu criar suas crianças de forma diferente — menos rigor e mais amor, menos cobranças e mais compreensão. Os exageros na aplicação da fórmula, argumenta ela, ajudaram a produzir uma geração de adultos incapazes de decidir por conta própria e com dificuldades de se adequar ao mercado de trabalho. Julie Lythcott-Haims deu a seguinte entrevista a VEJA, por telefone.

A senhora afirma que esta é a primeira geração de "adultos-crianças" da história. Como eles são?
Trata-se de pessoas que não se sentem capazes de tomar as próprias decisões nem de lidar com contratempos e decepções. Ao primeiro sinal de problemas, pegam o telefone ou teclam para os pais para pedir orientação. Ora, um adulto é, por definição, alguém capaz de refletir e descobrir como lidar com determinada situação.

Mas adultos também pedem orientações e conselhos. A diferença é a frequência com que os adultos-crianças fazem isso?
A diferença é que fazem isso ao primeiro sinal de que algo não deu certo. A atitude de um adulto é refletir sobre uma questão, chegar a algum diagnóstico e aí, talvez entrar em contato com alguém em quem confie e dizer: "Estou com dificuldade para resolver essa situação. O que você acha?". Dessa forma, o pensamento e a estratégia do indivíduo passam a ser parte de algo que ele elaborou. Essencialmente, um adulto coloca questões a si mesmo antes de colocá-las a seus pais.

Como pensam esses "adultos-crianças"?
Eles têm pouca confiança em si mesmos. "Sou incapaz de fazer isso sozinho" é o pensamento recorrente — afinal, durante toda a vida, alguém sempre fez tudo por eles.
Na psicologia, isso se chama "desamparo aprendido", algo que vem da falta de conexão entre esforço e resultado. Nesses meus treze anos como orientadora em Stanford, vi muitos alunos que padecem desse mal — a ponto de não saberem sequer pedir orientações na rua.

E isso vale também para situações profissionais?
Sim, sobretudo para situações profissionais. Numa empresa, as coisas não orbitam em torno do empregado e suas necessidades — o empregado não é o centro do mundo.
O que se espera dele é que contribua para o crescimento da empresa e dos colegas — seja útil, ajude antes que lhe peçam, antecipe o que precisa ser feito. Ocorre que os pais desses "adultos-crianças" sempre determinaram o que eles tinham de fazer, e isso os impediu de desenvolver esse tipo de habilidade — pensar por si próprios e planejar o próximo passo. As consequências de uma vida excessivamente gerenciada pelos pais se refletem de maneira muito acentuada no trabalho.

Mas as próprias empresas não se adaptaram a esses "adultos-crianças", de certa forma?
Sim, o exemplo perfeito aqui são as startups do  Vale do Silício, que oferecem infinitos mimos a seus empregados. Eles trabalham muito duro, mas todo o ambiente é voltado para satisfazer a suas necessidades, incluindo a de diversão. A comida é preparada por chefs ótimos, as roupas de todos são lavadas lá. Eu me pergunto: por que tantos adultos dessa geração vão para a "terra das startups" e o mundo da tecnologia? Porque o local de trabalho foi adaptado para ser uma extensão da casa da infância deles. Mas o que acontece se alguém começa sua vida profissional num lugar assim e depois vai para um lugar tradicional? Certamente ficará muito desapontado.
E talvez não consiga se adaptar.

A senhora fala em três tipos de pecado dos pais: o "superdirecionamento", a "superproteção" e a "superajuda". Pode explicá-los?
Os pais superprotetores são aqueles que acreditam que qualquer coisa pode machucar seus filhos e, por isso, preferem que eles estejam sempre dentro do seu campo de visão. Tomam sempre o partido das crianças contra quem quer que seja — o juiz do jogo de futebol ou o professor que as criticou — e costumam dizer que todo esforço dos filhos é "perfeito". Os que pecam pelo  "superdirecionamento" são os que definem o que seus filhos devem estudar, como devem brincar, que atividades devem praticar e em que nível, que faculdades valem a pena, que curso é melhor fazer, que carreira precisam seguir. Eles não só resolvem os problemas dos filhos como moldam seus
sonhos. O tenista André Agassi é um exemplo típico dessa criação.

Por quê?
Eu o cito apenas porque ele mesmo já disse: "Meus pais direcionaram demais minha vida". E isso fica claro quando se lê a autobiografia do esportista. O pai de Agassi era tão convencido de que o filho deveria ser jogador de tênis que transformou isso na missão de sua vida. Mas o garoto não amava o esporte. Então, o que temos?
Uma estrela do tênis, mas um tanto infeliz. Isso é comum quando as pessoas seguem trajetória profissional forçada pelos pais — ou, simplesmente, para agradar-lhes.

E como se caracterizam os pais da categoria que a senhora chama de "superajuda"?
São os que acompanham as crianças em todas as atividades, no esporte ou na escola, e agem como seu concierge, até quando já são quase adultos. A mãe de uma estudante do 2º ano de Stanford, por exemplo, ligava todo dia para acordá-la, e ainda tinha na própria agenda todos os deveres e provas dela, para evitar que a filha perdesse os compromissos.

Como os pais podem saber se caíram na armadilha de confundir amor demais com cuidado excessivo?
Em primeiro lugar, eles têm de aceitar o fato de que seu trabalho, como pais, é sair desse cargo algum dia. E que o objetivo é criar aquela pequena pessoa para que ela seja capaz de se cuidar. Não se trata de largar os filhos no meio da floresta para que se virem. Mas, no século XXI, cuidar de si próprio significa escrever seu currículo sozinho, fazer uma entrevista de trabalho, arrumar um emprego. E ter as habilidades necessárias para manter-se empregado, ser capaz de trabalhar duro e em equipe, ganhar um salário, pagar suas contas, ser gentil com os demais, descobrir como ir de um lugar a outro, cozinhar... E tudo isso sem ter de, a toda hora, perguntar à mamãe ou ao papai como se faz. Imaginar que algo pode fazer com que você um dia não esteja mais aqui para ajudar seu filho é um bom exercício: "E se alguma coisa acontecer comigo?". Nenhum de nós quer imaginar isso, mas é nosso dever como pais mamíferos preparar nossa cria para esse triste dia.

E no dia a dia?
Não há dúvida de que os pais devem dar tanto amor quanto puderem aos filhos. As crianças querem ter certeza de que são amadas e valorizadas. Mas não é cruel pedir que os filhos auxiliem nos afazeres domésticos, por exemplo. Isso vai ajudá-los a se desenvolver. O objetivo deve ser dar oportunidades para que desenvolvam sua independência. Eu me lembro da primeira vez que pedi ao meu filho que fosse ao supermercado para comprar algo que eu tinha esquecido. Ele não queria ir. Falei que precisava da ajuda dele, que o percurso não era longo, que ele já tinha ido mais longe com os amigos. Ele foi e, quando voltou, estava orgulhoso de si mesmo. Foi uma conquista para ele e para mim. Pode parecer algo menor, mas para as crianças sempre há uma primeira vez. O papel dos pais é encontrar as oportunidades de oferecer a elas a chance de aprender.

E como descobrir o limite a partir do qual dar independência a um filho pode expô-lo a riscos?
É difícil, mas é preciso deixar que as crianças vivam para que virem adultas. Não podemos segurá-las em nossos braços  a vida inteira, cobri-las com plástico- bolha e mandá-las para o mundo inteiramente protegidas de tudo. Temos de fortalecer seu caráter, sua determinação, seu senso de "eu me machuquei, mas estou bem". Pode soar cruel, mas é bom que as crianças se machuquem na infância, e não falo apenas no sentido físico. Porque é o único modo de se tornarem resistentes e capazes de lidar com as questões quando crescerem. É um equilíbrio sensível. Não há um manual que descreva cada passo. Mas é preciso que os filhos se tornem resistentes, preparados também para as coisas mais difíceis que estão por vir.

No Brasil, existe a "geração canguru", composta de adultos de 25 a 34 anos que ainda moram na casa dos pais. Isso tem a ver com essa superproteção?
Não conhecia esse termo, é maravilhoso. Em tese, não há nada de errado no fato de filhos nessa idade morarem com os pais se não tiverem dinheiro para morar sozinhos em um lugar desejável, por exemplo. O que está errado é se os filhos, nessa idade, não se comportarem como adultos — não ganharem um salário, não contribuírem financeiramente para a casa. Resumindo, se moram lá e se comportam como se tivessem 11 anos, sem levantar um dedo para ajudar, sem gastar seu dinheiro nem sequer para ajudar no supermercado.

Há também os "nem-nem", que nem estudam nem trabalham.
Não estudar e não trabalhar é um desastre. Não somente para aquela pessoa e sua família, mas para o país em que elas vivem. São pessoas que não vão contribuir para a sociedade, não vão pagar impostos, não serão cidadãos úteis. É um conceito assustador.

Como os "adultos-crianças" vão criar os próprios filhos?
Não faço ideia, porque a geração do milênio foi a primeira a ser superprotegida em massa. Os primeiros grupos de crianças que tinham a agenda toda feita pelos pais são os dos nascidos em torno de 1980. Logo, eles agora têm 35 anos. Muitos já têm filhos, mas ainda não sabemos como seus filhos estão se virando no mundo. Realmente espero que essa geração empurre o pêndulo de volta para a outra direção, para criar adultos competentes, confiantes e corajosos.

Bob Dylan escreveu que "não há sucesso como o fracasso". Até que ponto concorda com isso?
O que todos os tipos de pais que protegem em excesso têm em comum é o medo do fracasso. Eles têm medo de que, se seus filhos passarem por um fracasso, a vida deles seja arruinada. E eles estão errados. Para aprender, é necessário tentar, fracassar, aprender com isso. E aí tentar de novo, fracassar de novo e aprender de novo, até finalmente ser bem-sucedido. São os pequenos fracassos da infância que desenvolvem as habilidades, as competências e a confiança dos adultos. O fracasso é talvez o melhor professor da vida, e ficamos mais fortes quando somos desafiados.

(Rev. "Veja" - 05/08/2015)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Ao companheiro José Alvares de Azevedo

O texto abaixo foi escrito para servir-me de roteiro para fala em evento promovido por nossa Associação, no teatro do IBC, em 17 de março de 2014, em memória de José Alvares de Azevedo. Para tornar-me mais compreensível às pessoas a quem me dirigia, procurei dar-lhe um tom
coloquial. Creio que consegui alcançar meu objetivo. Não o li para a assistência, mas quase tudo foi dito. Sem baixar o nível da fala, discursei em tom de conversa, como se estivesse ministrando uma aula.

--

Eu me dirijo principalmente aos alunos, seus responsáveis, reabilitandos e colegas, especialmente aqueles recém-chegados, que têm pouco contato com cegos e amblíopes - este último termo não agrada muito aos "especialistas" brasileiros, mas, se alguém tiver alguma dúvida, pode consultar pai Aurélio; ele está lá a sua espera, pronto para ser utilizado à vontade,, sem agredir o idioma. Os "especialistas" em cegueira são profissionais que vivem de estudar nossa vida e acreditam entender de nós mais que nós mesmos. Geralmente eles mal nos conhecem.
Os melhores tiflólogos somos nós mesmos, que sentimos nossas dificuldades na própria carne.

A memória tem importância fundamental, tanto para as pessoas como para a própria sociedade, principalmente para os grupos discriminados como nós cegos.

Houve um tempo em que não existiam computadores, televisão, rádio, jornais, telefones, escrita, água corrente nas casas, indústrias... 
Houve um tempo em que não existiam países, cidades, ruas, casas... Houve um tempo em que não havia roupas, remédios, não se cozinhavam os alimentos... Houve mesmo um tempo em que os humanos não falavam. Não existiam estas coisas - nem muitas outras que eu não relacionei aqui e
que sentimos como se a própria natureza tivesse criado para nós..

Tudo isto são conquistas da humanidade. A história registra-o.

É conhecendo sua história que a humanidade constrói sua experiência.

Também é assim com as pessoas e os segmentos da sociedade.

Para nós cegos, houve um tempo em que não havia escrita, estudo, trabalho... e muitas outras coisas que eu não relacionei aqui mas é só pensar um pouquinho para entender; não havia nada.

Somente no século das luzes - vocês sabem quando foi o século das luzes?
Foi o século XVIII, os anos 1700.

A visão é o sentido considerado mais importante. Se eu tivesse tempo, demonstraria para vocês como isso prejudica nossa vida. Para mim, este é o mais grave de nossos problemas.

Em 1781, Valentin Haüy assistiu a um incidente em que um grupo de cegos foi brutalmente humilhado. Não vale a pena contar para não gastar tempo, mas um dia a gente conta.

Ficou impressionado e resolveu fazer pesquisas e fundar uma escola onde os cegos pudessem estudar. Ele foi um grande benfeitor nosso.

Em 1784 fundou o Instituto Nacional dos Jovens Cegos, de Paris. Usava as letras visuais em relevo. Eram letras muito grandes, que davam muito trabalho para ler com as mãos. Além disso, os cegos não tinham como escrever.

Mesmo assim, a escola deu certo e em todas as grandes cidades europeias começaram a surgir similares.

No início do século XIX - os anos 1800 - apareceu um militar chamado Charles Barbier com um código em pontos salientes, que permitia escrever todos os fonemas da língua francesa. Não permitia usar a ortografia correta das palavras, pontuações, só servia para o francês, não escrevia
música nem matemática, as letras eram muito altas para as pontas dos dedos... Era um é agudo com seis pontos em cada coluna. Um dia a gente descreve com mais detalhes.

Foi da avaliação desses métodos pelos cegos que o jovem Louis Braille retirou os fundamentos para criar nossa escrita.

Barbier também foi um grande benfeitor nosso.

A primeira proposta de Braille sobre a escrita para leitura tátil foi apresentada em 1825; há 189 anos. Vale a pena comemorar os 190, no ano que vem.* Em 2025, havemos de comemorar o bicentenário e eu, que já terei 86 anos, espero estar aqui para participar das comemorações.**

Os professores e diretores de escolas, geralmente videntes, resistiram - como diz o samba do Caetano Veloso, "É que Narciso acha feio o que não é espelho" -, mas os cegos bancaram-no e ele se expandiu para todas as escolas da época.

O Sistema Braille é nossa maior conquista ao longo de toda a história.

Se Haüy e Barbier foram nossos grandes benfeitores, Braille foi nosso primeiro grande líder, em todo o mundo. Nasceu em 1809 e morreu em 1852; não tinha boa saúde, era muito católico, humilde, não botava banca, considerado bom colega, respeitado pelos alunos, levava as coisas na
habilidade - que devia ser muita -, mas o método de escrita criado por ele conseguiu impor-se ao mundo.

José Alvares de Azevedo, nosso personagem, nasceu aqui no Rio, em 08 de abril de 1834, segundo nos diz a tradição - ou 35, segundo pesquisa do companheiro Maurício Zeni, que me parece muito lógica - mas este é um outro ponto que o tempo nos impõe deixar para depois.

Estou deixando muita coisa para depois por causa do tempo. Mas isto é assim mesmo.

Em 1844, sua família teve a coragem de enviá-lo à França para estudar.
Hoje, os demagogos fariam o maior drama. Mandar uma criança tão pequena estudar tão longe de casa? Ele não tinha mais de 10 anos...

Mas a história mostra que sua avaliação do fato não foi a mesma dos demagogos de hoje.

De volta a casa em 14 de dezembro de 1850, Azevedo trouxe na bagagem sua tradução de um livro escrito pelo então diretor da escola de Paris, Joseph Guadet, relatando a história da instituição, que publicou em maio do ano seguinte. No prefácio ele fala dos resultados da escola, citando exemplos de diversos artesãos, músicos e trabalhadores cegos, incluindo um deputado belga. Refere-se a uma audiência que já conseguira com o imperador, o que na época não era tão difícil, em que ouviu dele uma frase que se tornou clássica entre nós: "A cegueira quase já não é uma desgraça".

Na infância, quando aluno do IBC, aprendi a frase sem o "quase". Mas, infelizmente, ele existe. Há sempre um "quase" para atrapalhar!

Desde então, começou a divulgar o Braille, procurar ensiná-lo a outros cegos, escreveu artigos sobre o Braille para o jornal "Diário do Rio de Janeiro", encaminhou, juntamente com o médico José Francisco Xavier Sigaud, pai de uma jovem cega a quem ensinou o Braille, projeto ao
imperador solicitando a criação, na corte brasileira, de uma escola similar à de Paris.

Assim como Haüy e Barbier podem ser considerados nossos benfeitores, para os cegos de todo o mundo Sigaud pode sê-lo para os brasileiros.

Braille foi nosso primeiro líder mundial e Azevedo o nosso primeiro líder brasileiro.

Não estamos acostumados a lutar por coisa alguma. Por isso achamos difícil acreditar que, um dia, tivemos líderes. Mas, quando as circunstâncias nos permitiram, tivemo-los, sim. Braille, no âmbito
mundial, e Azevedo, no âmbito nacional, são bons exemplos. Se tivermos vontade e nos organizarmos para discutir nossa realidade e "correr atrás" de nossos interesses, podemos conquistar a capacidade de dizer o que queremos e, como Braille e Azevedo, até consegui-lo.

Em 1853, assumiu o Ministério do Império o Visconde do Bom Retiro, Louis Pedreira do Couto Ferraz, que se interessou pelo projeto e deu andamento a ele.

A inauguração do Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi marcada para 17 de março de 1854, o que não foi possível porque um decreto do poder legislativo, que deveria ser assinado pelo  imperador autorizando uma série de medidas, só ficou pronto no dia 12 de setembro, quando o
monarca baixou o decreto 1428, que cria o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual IBC..

Por curiosa coincidência, justamente no dia 17 de março de 1854, Azevedo faleceu. Não chegou a completar 20 anos, se as informações que possuímos estiverem corretas, ou 19, se Maurício tiver razão.

Em 08 de abril, data de nascimento de Azevedo, é comemorado o dia nacional do Braille. É uma lei conquistada pelo Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos. Sugiro que, se houver condição, a associação e o IBC organizem um concurso de redação, entre os estudantes cegos, sobre a
importância do Braille para a educação das crianças cegas. Sugiro que sejam contempladas algumas redações, com premiação igual, e que os prêmios sejam coisas de utilidade para cegos. Acho que isto seria interessante para começarmos a despertar, em nossos estudantes, a preocupação por nossos interesses enquanto segmento social. Se isto se tornasse uma tradição, talvez a garotada se motivasse a discutir os problemas que nos afetam e buscar solução para eles.

Não me referi, aqui, a dados biográficos de Azevedo, porque os que conhecemos são muito escassos e porque considero mais importante pensarmos nele por sua obra.

Na solenidade comemorativa dos 159 anos do IBC, em 2013, fui convidado para falar como representante da Associação dos Ex-Alunos, e terminei minha fala dirigindo-me a Azevedo, tratando-o como companheiro. É como o sinto. Para um líder é muito importante ser considerado assim pelos liderados. Faço o mesmo agora:

É isso aí, Zé! Valeu!

- O IBC nem pensou.
-- Se elas se realizarem.
hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

* Cego ganha causa contra Cia. das Letras

(nota do colunista)

Uma vitória do segmento, que tem no Naziberto,  o icone nas inúmeras batalhas  enfrentadas.

Sua luta incansável, serve como exemplo, espécie de oxigênio, para novas, e antigas, empreitadas.

Precisamos agora, enquadrar as demais editoras neste contexto.

(fim da nota)

Agora a matéria.

* Cego ganha causa contra Cia. das Letras

O Movimento Cidade para Todos, formado por pessoas com deficiência visual de todo o país em prol da defesa de seus direitos, cumprimenta o psicólogo Naziberto Lopes de Oliveira, 50 anos, cego desde os 23, pela conquista do direito de comprar livros em versão digital acessível das
editoras Cia. das Letras, Contexto e Grupo Gen, em uma batalha judicial que durou quase seis anos e que foi resolvida no início deste ano em última instância, não cabendo mais recursos por parte das editoras.

Na prática, agora Naziberto paga pelo livro físico e recebe também a versão digital acessível  disponível, que pode ser ouvida por meio de voz sintetizada em celulares, tablets e computadores há anos graças aos leitores de tela, a tecnologia que, não tendo sido desenvolvida especialmente para cegos e sem depender de qualquer governo ou instituição assistencialista, trouxe a verdadeira inclusão para pessoas com deficiência visual em todo o planeta.

A corajosa, desgastante, cara e solitária luta de Naziberto por um direito básico, o direito à leitura, garantido pela Lei do Livro (que jamais foi regulamentada), depois pela Convenção da ONU Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, mais recentemente, pela Lei Brasileira de Inclusão, mostra a cruel realidade de quem não pode enxergar: o total descaso da sociedade e do Estado para com esta  e tantas outras questões relacionadas às deficiências. O Estado deixou sua obrigação a cargo do assistencialismo, que faz o que pode (e o que não pode) para continuar lucrando como o único caminho dos cegos à leitura sem jamais conseguir atender a esta demanda, pela total impossibilidade de oferecer a eles sequer uma mísera parte do volume de livros lançados todos os anos pelo mercado editorial.

Naziberto falará sobre o livro acessível durante pioneiro evento organizado pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro neste dia 09 de setembro, durante a 17Â° Bienal Internacional do Livro, no debate: #Livro com Acessibilidade # Direito à Leitura e Pessoas com Deficiência#.

Livros acessíveis vendidos pelas editoras e disponibilizados em bibliotecas públicas para que sejam ouvidos e digitalizados pelos cegos por meio de scanners de voz: isto, sim, é inclusão.

//Fonte:Publicado por Lucia Maria em 7 de setembro de 2015



# 9. DV-INFO

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

Aqui está sua chance de começar uma carreira de Tecnologia da Informação na Europa

Segue notícia publicada no portal Gizmodo Brasil, que achei interessante anunciar também aqui no Contraponto, visto estar aumentando o número de pessoas com deficiências cursando faculdades ligadas à Tecnologia da Informação. Quem já tiver a qualificação exigida, aproveite.

***

* Aqui está sua chance de começar uma carreira de TI na Europa

Crise? Não é só no Brasil que essa palavra está no dia-a-dia dos empregadores não. A diferença é que, lá na Europa, a crise não é financeira: é de mão-de-obra. Faltam trabalhadores na área de Tecnologia da Informação na maioria dos países do continente.

Em números deste ano, 8 mil vagas por ano não são preenchidas em Portugal e 44 mil ficam em aberto no Reino Unido. E se engana quem pensa que a situação melhorará num futuro próximo. A União Europeia encomendou um estudo que prevê que, em 2020, o setor de TI do continente terá novecentas mil vagas por preencher.

Como a oferta de vagas é muito maior do que candidatos qualificados, muitos estados-membros da UE têm tomado atitudes para minimizar o déficit da área. Entre elas, a internacionalização de talentos. Eles querem facilitar a entrada de profissionais – inclusive do Brasil – no mercado de trabalho europeu.

Por isso, se você procura uma oportunidade de começar uma carreira de TI na Europa, aqui está sua chance. A Landing.jobs, uma plataforma de empregos em TI, feita em Portugal, criou a Copa.Landing.jobs. É uma competição para profissionais brasileiros de TI, que testará o conhecimento dos participantes em quatro áreas de atuação: Back-end, Front-end, Data Science e Mobile.

Entre os prêmios desta competição estão certificados de desempenho HackerRank – uma empresa americana que já avaliou quase um milhão de profissionais de TI – para todos que completarem os testes. Além disso, você pode dar um novo rumo à sua carreira. Entre os prêmios também estão 40 entrevistas com especialistas e consultorias de carreira Landing.jobs. E, para quem se sair muito bem, há quatro viagens a Lisboa com hospedagem no Hotel Florida inclusa.

Ainda está na dúvida? Entenda como funciona a Landing.jobs:
A Landing.jobs é um site que reúne vagas em TI na Europa, especialmente em Portugal. No entanto, num mercado com diversas concorrentes, ela tem o diferencial de fazer uma curadoria de vagas, assim como uma análise detalhada do perfil dos candidatos à disposição das empresas.

Desse modo, de acordo com a política de transparência da Landing.jobs, os participantes recebem retorno sobre as suas candidaturas – tenham eles sido selecionados ou não.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* A História da Carochinha se passa na RJ?

Será que vivo num conto da carochinha? Há na RJ uma peculiaridade que diferencia essa fábula das tradicionais. Vale dizer que na presente narrativa os seres e acontecimentos NÃO são imaginários. Então, sacudo a cabeça vibrantemente por achar que a ficção e a realidade se fundem. Estaria doida? Existo numa mentira? Em devaneio concluo que não escrevo um conto, mas aspectos da vida humana reais! Um eterno CARNAVAL?

Assistindo um debate entre os candidatos à prefeitura da maravilhosa RJ, uma carioca afirmou que as nossas calçadas estão em condições precárias. Só têm buracos e obstáculos! Era pessoa SEM deficiência quem reclamava!

Num exercício de cidadania, coloque-se no lugar de uma pessoa com deficiência ou com  mobilidade reduzida (com membros engessados, gestantes, recém operados ...), bem como de pessoa idosa. Penso sejamos mágicos, seres alados, bruxos, fadas, mesmo SOBREVIVENTES!

Convido os amigos a rever seus maus hábitos. Falo na implementação da ACESSIBILIDADE ATITUDINAL. Cidade acessível é para todos. Na próxima saída de casa enxergue a sua localidade com olhos de ver. Como assim? Repare se a portaria de seu prédio é acessível, se sua calçada está nivelada, com ou sem buracos, se há piso tátil para guiar pessoas cegas, se existe rampas com boa inclinação para deficientes físicos, se no entorno dos orelhões há diferencial para proteger os cegos, se o meio-fio tem rebaixamento, se há sinal sonoro, se existe programação visual para que pessoas surdas e com dificuldade intelectual se localize com destreza, se há rota para carga e descarga de mercadorias em geral, etc... Difícil? Não. Basta que o leitor aguce a sua sensibilidade para perceber do que falo.

Lembre-se, se você não for atropelado precocemente pela morte, será uma pessoa idosa. Sendo assim, precisará de uma CIDADE ACESSÍVEL! Viu como temos que desvincular o verbete ACESSIBILIDADE das pessoas com deficiência? O negócio só é bom quando interessa a todos!

O Plano Diretor/RJ/2011, ao tratar dos espaços públicos, corroborou serem as calçadas, praças, praias, parques e outros, bens de uso comum. Óbvio, já que promovem a circulação das pessoas, propiciando a convivência social.

No Parágrafo Único do Artigo 19, está previsto: "O uso dos espaços públicos deverá respeitar a garantia da acessibilidade e mobilidade de todas as pessoas, em especial daquelas com deficiência e dificuldades de locomoção".

Pois é, a realidade mostra que lei ordenando a acessibilidade, em todos os seus matizes, transborda no arcabouço jurídico. Todavia, quem as cumpre? O Gestor não está nem aí, já que não precisa de calçadas, praças, praias, e demais bens públicos acessíveis. Seu dia-a-dia é bem diferente do resto dos mortais. Os vereadores só querem fazer e votar projetos de lei, esquecendo do constitucional dever fiscalizador. Noutro ângulo o Ministério Público não dá conta da demanda. Vivemos na 
parede do infinito? Frente a um ciclorama? Quiçá nos cartões postais que o Sr. Gestor mostra ao Planeta?

No próximo outubro eleitoral, se nos unirmos em prol de uma RJ com maior bem-estar para todos, teremos força pra mudar esse quadro de DESUMANIDADE. Nossa dignidade - bem sem preço - não está à venda!

Parece mesmo que estamos engessados/enlatados! Pereceu a nossa ESPERANÇA? Esquecemos de sonhar, amar, lutar ... "E agora José"? Abraham Lincoln, em seus pensamentos, tem ótima definição para a nossa inércia ao dizer: "Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz".

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES

CREIA NO POTENCIAL DA MULHER COM DEFICIÊNCIA! VOTE 45.200



# 11.PERSONA

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

* Advogado cego em tribunal superior de Michigan

No dia 1o de janeiro de 2015, tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior de Michigan o advogado Richard Bernstein ( foto ), 41, que nasceu cego. Ele cursou advocacia, teve uma bem-sucedida carreira e, em novembro, venceu a eleição para o tribunal superior, depois de uma
campanha que lhe custou 1,8 milhão de dólares e que se sustentou no slogan "A Justiça é Cega".

Desde que venceu as eleições com 1,29 milhão de votos (29% dos votos), ele recebeu da corte dez casos para estudar, o que ele faz de uma maneira extraordinária: memoriza todos os pontos importantes de cada petição, que é lida a ele por um auxiliar, de acordo com o jornal San
Jose Mercury News .

"Seria muito mais fácil para mim se eu pudesse ler como todo mundo, mas não foi assim que fui criado", ele disse aos jornais. "Não há dúvidas de que isso requer muito mais trabalho, mas há uma compensação: isso obriga você a operar no mais alto nível de preparação. E isso é o que tenho
feito toda minha vida, desde meu primeiro ano na escola", afirmou.

Existem dois juízes cegos nos EUA. Em Missouri, o ministro Richard Teitelman se tornou legalmente cego aos 13 anos de idade. E o juiz David Tatel, que também nasceu cego, é ministro em um tribunal de recursos de Washington, D.C.

O presidente do Tribunal Superior de Michigan, ministro Robert Young Jr., disse que o novo colega é aguardado com ansiedade na mais alta corte do estado. "Todo novo ministro passa por uma transição da vida que teve anteriormente para o novo cargo. Ele será diferente, mas é
extraordinariamente bem-sucedido e muito determinado. Você não entra em uma competição de Ironman sem ter uma espinha dorsal de aço", declarou.

O presidente da corte se refere à participação de Bernstein, em 2008, na competição de "Ironman Triathlon", com 3,9 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,195 km de corrida. Ao todo, o advogado cego participou de 18 maratonas em Nova York, Detroit (sua cidade), Miami, Los Angeles e Jerusalém, quase sempre orientado por alunos-atletas de faculdades de Direito. Antes de participar da 18a, ele foi atropelado por um ciclista no Central Park de Nova York, ficou  gravemente ferido e passou algumas semanas em um hospital.

Luta desde o início A primeira batalha do advogado foi com o Conselho de Admissões em Faculdades de Direito, que lhe negou inscrição no Teste de Admissão em Faculdade de Direito, o que ele qualificou como "preconceito visual". Alegou que o teste discriminava contra cegos por sua "exigência de interpretar material visual". Quatro grandes universidades concordaram com ele. Enfim, ele se matriculou na Universidade Northwestern.

Em seus estudos, Bernstein desenvolveu uma memória considerada extraordinária, porque tinha de decorar tudo, incluindo documentos de até cinco páginas que seriam discutidos nas provas. Ele estudava 13 horas por dia, sete dias por semana. Formado, foi trabalhar no escritório de advocacia da família, que se especializa em indenizações por danos físicos.

Iniciou a profissão fazendo muito trabalho pro bono em defesa dos direitos de deficientes físicos. Entre outras, ele ganhou uma ação contra a cidade de Detroit, outra contra a Universidade de Michigan e mais uma contra o Condado de Oakland, em Michigan, todas por discriminação contra deficientes físicos e por violação da Lei da Deficiência.

"Ninguém nessa corte entende mais sobre direitos de deficientes físicos e mentais do que o professor Bernstein, disse a ministra Bridget McCormack, que foi professora de Direito, assim como Bernstein, antes de ser eleita para o tribunal superior, em 2012.

Em novembro de 2002, aos 28 anos, Bernstein foi eleito para o Conselho de Governadores da Universidade Estadual Wayne. Em 2009, se tornou presidente do conselho. Nesse ano, o colegiado passou uma resolução contra a adoção pelas universidades do dispositivo de leitura Kindle, da
Amazon. Com base nessa resolução, duas grandes entidades que representam cegos moveram uma ação bem-sucedida contra a Universidade do Arizona, que já estava pronta para adotar o Kindle. Finalmente, chegou-se a um acordo com a Amazon: o aparelho (chamado de e-reader) só será adotado quando tiver uma versão amigável a cegos.

A primeira sessão da corte com a participação do novo ministro será dia 13 de janeiro, em um caso em que o uso de maconha para fins medicinais será discutido. Ele já está preparado para esse debate e também para o próximo, em que será discutida uma disputa trabalhista que envolve milhares de funcionários do estado.

"Eu faço isso absorvendo o caso palavra por palavra, registrando todas as informações em minha memória", explicou. "Peço a meu auxiliar para dar destaque a certos pontos, ler notas de rodapé e os registros legislativos." Na corte, Bernstein provavelmente empregará a maior parte do seu tempo discutindo com seus colegas se o tribunal deve ou não aceitar os mais de 2 mil casos que recebe por ano.

João Ozorio de Melo é correspondente da revista Consultor Jurídico nos Estados Unidos.

// Fonte: Revista Consultor Jurídico , 29 de dezembro de 2014,



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco (coluna livre):

* Cientistas podem encontrar a cura para a cegueira, revertendo a deterioração das células da retina

Milhões de pessoas são afetadas pela cegueira hereditária, uma doença que provoca a perda de visão ao longo da vida.
Agora, os cientistas dizem ter encontrado uma maneira de reverter esta deterioração. Eles já conseguiram restaurar, parcialmente, a visão de ratos, em laboratório. A descoberta poderia ajudar a restaurar este problema de visão, que atinge uma a cada 300 pessoas.

A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade de Berna, na Suíça, e da Universidade de Goettingen, na Alemanha.

O tratamento é focado em algo conhecido como cegueira degenerativa progressiva, que fazem com que células sensíveis à luz, presentes nos olhos, sofram degradação. A pesquisa poderia ajudar pessoas que sofrem de uma série de condições, incluindo retinose pigmentar, degeneração macular e retinopatia diabética.

Usando um processo conhecido como optogenética – que envolve o uso de luz para controlar os neurônios – os cientistas foram capazes de restaurar as capacidades de visão dessas células. Eles fizeram isso através da introdução celular de proteínas sensíveis à luz, chamadas Opto-mGluR6, que sobrevivem na retina, mesmo quando elas degradam.

No experimento, os ratos acometidos pela cegueira degenerativa progressiva, que já eram incapazes de enxergar, tiveram sua visão restaurada à luz do dia. A equipe acredita que é possível que os mesmos resultados sejam replicados em seres humanos.

As novas proteínas são introduzidas no olho para transformar as células velhas em fotorreceptoras, o que lhes permite processar a luz incidente. Usando vias de sinalização existentes, eles foram capazes de ativar o córtex visual do cérebro para analisar sinais visuais.

Antes do tratamento, ratos cegos foram incapazes de encontrar uma plataforma, ao serem submersos em água. Após o tratamento, eles conseguiram nadar, diretamente ao local, sem dificuldade, alguma.

党A nova terapia pode, potencialmente, restaurar a visão em pacientes que sofrem de qualquer tipo de degeneração de fotorreceptores”, disse Sonja Kleinlogel, da Universidade de Bern, coautora do estudo.

党Isso poderia ajudar aqueles que sofrem de formas graves de degeneração macular relacionadas à idade, uma doença muito comum que afeta, até certo ponto, cerca de uma em cada 10 pessoas com mais de 65 anos”, completou.

//Fonte: Jornal Ciência


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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: José da Silva Galdino
Formação: Superior Incompleto
Estado civil: Separado
Profissão: Programador de Computador
Período em que esteve no I B C:  1967 a 1974

Breve comentário sobre este período:  Tenho o IBC como um verdadeiro alicerce em minha vida. Podia ter aproveitado bem mais, mas agora já passou.

Lugar do Instituto que mais frequentei: A sala da Chefia de Disciplina.  O Sr. Trindade sabia meu nome, matrícula, de cor e salteado.
Como eu gostava de colecionar chaves, possuía algumas carimbadas, como a do Gabinete, da Copa, da Enfermaria, da Biblioteca, ficou faltando a da Portaria.  Do Dormitório não fiz questão, pois eu pulava pelas escadas ou pelo banheiro dos bolsistas.
Um belo dia, convenci a saudosa Mayá que a Nicera só tinha uma orelha; aliás, foi a professora que me pôs o apelido de peru,  pois na sala todos imitavam cachorro, arara, galo, etc, além de ter a cabrita e o burro preto; logo, só me restou imitar o, naquele tempo, potente peru.
Foi lá também que consegui conquistar a formosa e cobiçada Rita. Claro que provoquei um tremendo reboliço junto aos inspetores e chefia, pois ninguém aprovou aquele namoro, e com ela consegui o meu maior tesouro: Marco Aurélio e Eduardo, e das sementes que consegui espalhar pelo colégio me restaram alguns bons frutos, como meu amigo Leniro, Paulo Costa, Manoel Guirra, o Beto, Zé Walter, Ary, Aílton, os saudosos Zeca e Gabriel, o Nunes, a Tininha, a Ivone, Onofra, Vera, Urubatan e muitos outros.

Residência Atual: Rua Borja Reis, 891 Apto 506 - Engenho de Dentro

Contatos: (fones e/ou e-mails)
Tel: 3271-2090
Trabalho: 3523-7526
Celular: 8863-3409 ou 9135-6172

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Ás de copo

Eu me dirigia à portaria do colégio saindo para as férias do final do ano, quando resolvi dar uma chegadinha ao pátio para despedir-me de algum colega que, por ventura, encontrasse por lá. No pátio, quase vazio, encontrei 4 colegas que jogavam dominó, coisa bastante comum à época, e, chegando-me à mesa, disse alegremente:
    Oi turma, estou indo para casa. Passei aqui para lhes desejar boas férias, um feliz Natal e um próspero 1962. Estimo que o novo ano nos encontre fortes, bem dispostos e mais amigos que antes.
    Ouvindo-me, um dos jogadores abandonou o jogo e me disse:
-- Não vá agora não, Ary! Vamos dar uma chegadinha no seu Rodrigues para tomar uma cervejinha. Depois, você vai. 
-- Quem me fazia este convite era nada mais nada menos que o nosso Antônio Farias, presidente do Grêmio por gestões consecutivas e que, acredito mesmo, ainda o era no lamentável final do Grêmio em 1964.
    Tentei me esquivar dizendo que estava ansioso para chegar em casa e ainda aproveitar o almoço incomparável que minha mãe fazia e do qual eu andava saudoso, mas ele insistiu dizendo:
-- Vai dar tempo. Não vamos demorar lá não. É só uma cervejinha de confraternização e despedida.
-- Acabei aceitando o convite e, juntamente com um tal Antônio Carlos que o Farias afirmava ser seu primo, lá fomos nós para a casa do seu Rodrigues, funcionário incumbido de trabalhar na feitura de chaves, no concerto de fechaduras, etc. Quando precisávamos concertar nossas máquinas de escrever, era a ele que recorríamos. Nas suas horas de folga, ele vendia alguma coisa de bar em casa, especialmente bebidas. Eu não costumava frequentar aquele local; mas naquele dia, a convite do Farias, lá fui eu.
    Lá chegando nos acomodamos e logo veio a primeira cerveja; mas, com curtos espaços de tempo, vieram a segunda, a terceira e algumas outras.
Eu tinha vontade de me levantar e sair, mas não queria "fazer desfeita" ao amigo que me convidara e, embora me sentisse um tanto triste porque já não almoçaria a comidinha gostosa da minha mãe, permanecia com os companheiros de confraternização e despedida.
    Devo esclarecer que eu tinha uma leve tática para saber se devia ou não continuar bebendo. Sempre tive muito receio de ficar bêbado fato que, graças a Deus, nunca ocorreu. Após uma quantidade de copos que me parecesse já perigosa, eu mordiscava o lábio inferior; se o sentisse
com sensibilidade diminuída, eu parava de mandar cerveja para o estômago. Já havíamos esvaziado algumas garrafas quando, após usar minha tática, decretei com firmeza:
    Bem, amigos, para mim chega. É mais do que hora de eu partir.
    A estas palavras minhas, o Farias respondeu, já com a voz algo alterada:
-- Não vá agora não, Ary. Não vai mais dar tempo de você almoçar em casa; assim, a gente almoça aqui na casa do Antonino e, depois então, você vai.
    O Antonino era zelador do colégio por este tempo e morava ali pertinho. Chegara no seu Rodrigues, fazia algum tempo, e bebia conosco.
Prontamente ele respondeu as palavras do Farias dizendo que seria uma satisfação receber-nos em sua casa para almoçarmos com ele.
    Minha vontade era ir embora; mas, embaraçado pela nova situação criada, busquei ainda uma saída dizendo:
    Bem; se não houver algo para comer, não vou mais continuar bebendo.
Ouvindo isto, o Farias pediu uma porção de linguiça e de batatas fritas, no que foi prontamente atendido. Comemos então, e continuamos com o festival de cerveja, embora eu participasse de maneira mais precavida e lenta.
    Não demorou para que o Antonino nos chamasse para o almoço e, de algum modo, isto me tranquilizava; no entanto, quando chegamos à casa dele uma verdadeira adega estava sendo posta à nossa disposição e, agora, com variedade de bebidas. Tomei uma dose de uma bebida que, francamente, nem me lembro mais o que era, e passei a recusar sistematicamente qualquer nova dose de qualquer outra bebida que fosse.
Veio o almoço e, que ninguém nos ouça, era o almoço rotineiro, tão nosso conhecido, almoço que o Edson, filho do Antonino, trouxera da cozinha do I B C.
    Enquanto eu almoçava, comecei a ouvir uma discussão, já em tom alterado, e ... Era o bravo Farias, já completamente descontrolado, indispondo-se, não sei por que, com o Edson.
    Não sei como foi resolvido o problema. Não vi mais o Farias, o Edson e o Antônio Carlos. Todos sumiram como por encanto e eu, terminado o almoço, tomei ainda um copo de leite que me foi, nas circunstâncias, de bem maior utilidade que normalmente.
    De volta ao colégio, sem o amigo que tão gentilmente me convidara para "nos confraternizarmos e nos despedirmos", sabia que agora lá teria que permanecer até o dia seguinte, o que realmente aconteceu. Não estando bêbado embora, não estava com meus reflexos plenamente ordenados
e ir para a rua assim não era prudente. Além disto, minha sensibilidade estava algo prejudicada, como ficou constatado quando, jogando dominó com a única finalidade de passar o tempo, eu sentia certa dificuldade na identificação das pedras.
    A tarde correu naturalmente para seu final e a noite veio.
Felizmente, meus reflexos e minha sensibilidade rapidamente se normalizaram. Agora porém, com a chegada das primeiras horas da noite, eu sentia no estômago as consequências implacáveis do "prazer" das cervejas. Parecia que um fogo intenso, gerado pela fermentação de tudo que eu ingerira, me queimava impiedoso, zombando de qualquer antiácido com que eu buscasse aplacá-lo.
    No dia seguinte, um radiante dia de final de primavera, retomei o caminho do qual me desviara na véspera, mas expulsando da mente qualquer ideia de "eventual despedida" e evitando, quem sabe?, a possibilidade de novo encontro com o ás do copo, ás que sempre se sente rei quando há
bebida, mesmo que o povo tenha razão quando diz que ... ... Tudo de bêbado não tem dono.
                        
Ary Rodrigues da Silva,

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Por uma vida mais colorida!

Chegando a primavera! Estação das flores e das cores. Como está sua relação com elas, as cores? Porque as flores trazem alegria, seja pela beleza, pelo colorido ou pelo perfume. 
Como falar de cores para quem não as vê. Contando que para a maioria as corem não foram apresentadas para que houvesse uma relação intima com elas. Neste mês vamos falar sobre isso, cores e a importância delas em nossa vida. 

As cores movimentam nossas ações, mexem com nossos sentimentos e relações. Nos impulsiona a comer ou a não comer. Nos aproxima e nos distancia. Podemos adoecer por causa delas e elas são capazes de ajudar na nossa cura. Produz paz ou agitação e nos motiva a buscar o que queremos. 
Estranho pensar nessa força que as cores podem causar nos seres vivos, já que muitos animais também sofrem seus impulsos. Podemos dizer que as cores são uma força subjetiva que merece atenção. 

Então vamos conversar sobre elas. Como é sua relação cultural com as cores? Estão associadas a que na sua vida? A qual textura, experiência e referências de criação visual? Isso possibilita aproximação ou distanciamento. Como a cor é subjetiva suas relações também. Nem mesmo enxergando podemos determinar a exatidão das cores, além de serem desenvolvidas através da nossa retina é preciso observar qual é a luz que está ajudando a refleti-la. 

Existem as cores quentes e as frias. As cores quentes são derivadas do amarelo e do vermelho. São cores vibrantes e alegres. Associadas ao sol e ao fogo. As cores frias são derivadas do azul. Cores calmantes e reflexivas. Associadas ao céu, mar e ao gelo. 
Importante saber que suas combinações também expressam relações culturais e experiências de vida. Amarelo e preto relaciona a alerta, já que esta combinação é usada nas fitas de isolamento de área. Significado: não ultrapasse. Isso não impossibilita o uso, porém a aproximação pode demorar um pouco. Se uma pessoa nunca viveu esta experiência, não fará essa associação. 

Cores quentes e frias usadas juntas, chamam atenção. Transmite liberdade, criatividade e força, conforme o grau de distância entre elas no círculo cromático. Quanto mais distante, mais forte fica (Ex.: Amarelo e roxo). É importante pensar que ao usar cores fortes ou vivas, vale a pena associar com cores mais opacas para que o visual fique mais agradável. O uso de uma só cor no vestuário alonga a silhueta, pode ficar cansativo e passar despercebido pelas pessoas no ambiente. Seja quente ou fria, forte ou fraca. É visto no primeiro momento, mas depois pode ser esquecido. 

Evite cor clara e escura usada em blocos. Exemplo: Branco em blusas e preto em calças/saias. Pode cortar a silhueta e deixar a estatura mais baixa. Cores claras ampliam o local visualmente e a cor escura reduz. Cores com brilho mesmo nas cores escuras amplia o olhar. Cores opacas mesmo sendo claras reduz visualmente (de maneira proporcional). 

Usar sapatos de cores claras com calça/saia escura também corta a silhueta e o mesmo acontece se os sapatos forem escuros e a calça/saia clara. As cores escuras próximas ao rosto tendem a envelhecer e as cores claras a suavizar as expressões faciais. 

Não há necessidade de usar uma peça inteira colorida, pode ser em pequenos detalhes. Muitas vezes nos acessórios. O importante é fazer uso delas, as cores, para transmitir seu jeito de ser e características importantes. Aconselho a pesquisar mais sobre o significado das cores. Vivemos num mundo visual, como já conversamos aqui. Então, vamos usar as ferramentas que temos para estreitar as relações e comunicar melhor. 

Traga cores para sua vida e com elas alegria. Vamos curtir bem esta estação e a claridade no nosso país.

Abraços

Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
Whatsapp (31) 9678-1865
Instagran: @taniaaraujo.coach
Fanpage: Tânia Araújo – Consultoria de Imagem e Coach



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Lagrimas e merda 
(contribuição do leitor)

Dois cegos caminhavam numa das principais ruas de Curitiba. Andavam na clássica "penca". Flanavam um puxando o outro, quando o que era conduzido disse pro bengaleiro:
-- Tou que não me aguento. Tenho que cagar.
E o bengaleiro condutor:
-- Eu conheço essa quebrada. Aqui não tem jeito, nem botequim nem mesmo matinho. Aguenta as pontas. Lá mais na frente sempre se arranja um bar...
Nisso: Bam! O cego bengaleiro deu com a cara num tapume, enquanto o conduzido se trancava e cabeceava num poste. Era a conjunção maldita dos planetas.
-- Droga! Merda! Xingou o cego que ia à frente, enquanto o segundo caía em lágrimas de pânico e vergonha.
-- Qual é, cara? Que cego não deu de cara com um poste. Não seja tão manhoso!
-- Não é isso. Eu caguei na calça! Tou com a cueca em merda!

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 tivemos muitos eventos comemorativos!

1. Começamos com a celebração de um ano para os jogos paralímpicos:
- No dia 7, Dia da Independência,  celebramos 1 ano para o início dos  Jogos Paralímpicos do Rio 2016. A festa foi realizada no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Entre as principais atrações tivemos o desafio internacional de futebol de 5 entre Brasil x Argentina,
 às 14h. A festividade também marcou o início das vendas dos ingressos das competições do ano que vem.

2. Tivemos a  seleção de golbol, fazendo uma apresentação com ilustres participações!
Na presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito Eduardo Paes e Sir Philip Craven, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, a Seleção Brasileira masculina de goalball
fez uma partida de exibição na Arena do Futuro, palco dos jogos nas Paralimpíadas do Rio 2016, na terça-feira (8), no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.
O evento contou também com alguns operários que trabalham nas obras das instalações dos Jogos Paralímpicos. Dois deles puderam ainda vivenciar na prática o que é ser um atleta de goalball, ao lado do prefeito Eduardo Paes (com direito a gol), do secretário chefe da Casa Civil da cidade do Rio de Janeiro e de um jornalista.
A arena ainda está em fase de construção, mas a apresentação da quadra já mexeu com o sentimento dos atletas. Artilheiro do Mundial da Finlândia, no ano passado, Leomon Moreno falou sobre a experiência de atuar no lugar que pode vir a ser palco da primeira medalha de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos.
- Gostamos bastante da quadra. Nossa modalidade precisa bastante de silêncio e aqui também não tem eco. Somos os primeiros do ranking mundial. A Finlândia é o time que mais preocupa, mas eles não vão tomar o ouro da gente dentro de casa - afirmou Leomon.
Os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 começam no dia 7 de setembro.

3. Atletas paralímpicos do Time Rio são homenageados por desempenho no Parapan de Toronto
na terça-feira, 15, no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. Responsáveis por 29 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, os integrantes do projeto foram recebidos pelo prefeito Eduardo Paes.
Estiveram na cerimônia, além dos atletas, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, o presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês), Sir Philip Craven, o
secretário executivo de governo da cidade, Pedro Paulo Teixeira, e Georgette Vidor, secretária municipal da pessoa com deficiência.
É muito gratificante estar aqui diante destes atletas paralímpicos do Time Rio. Tenho certeza de que eles terão um papel fundamental na participação brasileira nos Jogos Paralímpicos do ano que vem, que ocorrerão aqui, no Rio de Janeiro, afirmou Andrew Parsons.
Gostaria de cumprimentar os atletas do Time Rio. É uma iniciativa que começou há quatro anos e já nos deu muitas alegrias nos Jogos Paralímpicos e ainda mais alegrias no Parapan de Toronto. Os resultados e a dedicação de vocês são motivos de enorme orgulho, disse o prefeito Eduardo Paes.
O projeto do Time Rio consiste no apoio a 21 atletas e quatro atletas-guia por meio de parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro e a Prefeitura carioca. O aporte visa dar condições aos atletas na
preparação para os Jogos Paralímpicos, que ocorrerão de 7 e 18 de setembro de 2016.
Além da recepção aos atletas, a Prefeitura do Rio também anunciou nesta terça-feira o projeto Rotas Acessíveis. A ideia é adaptar o percurso de dez principais atrações turísticas da cidade: Pão de Açúcar, Praça XV, Paço Imperial, Cinelândia, Praias de Copacabana e da Barra da Tijuca,
Corcovado, Jardim Botânico, Vista Chinesa e Mesa do Imperador.

4. Instituto Benjamin Constant homenageia atletas paralímpico no dia nascional para límpico!
  Foi celebrado nesta terça-feira (22), no auditório do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Durante a cerimônia, que contou com a presença de
autoridades e alunos e professores, atletas da instituição foram homenageados e parabenizados pela data.

O presidente da CBDV, Sandro Laina Soares, ex-atleta e aluno do IBC, também esteve presente, e recebeu uma Menção Honrosa das mãos do diretor geral do Instituto, João Ricardo Melo   Figueiredo, pelo "brilhante desempenho como medalhista paralímpico de ouro na modalidade futebol de 5 pela seleção brasileira e, na atualidade, como dirigente do desporto para cegos".

- Foi aqui que eu cresci e me formei. Onde comecei a prática do esporte, e que passei por todos eles. E consegui, com o apoio do Benjamin Constant, equipe que competi durante toda a minha vida esportiva, conquistar duas medalhas de ouro paralímpica no futebol de 5, além de outros títulos, e acho que o mais importante nesse momento do Dia do Atleta Paralímpico, com uma alegria imensa, até porque sucede o Dia Nacional de Luta das pessoas com deficiência, que é o dia onde a gente
lembra e atua em busca dos nossos direitos como pessoa com deficiência. 
Então o Dia do Atleta Paralímpico acaba como uma continuidade dessa busca por direitos, dessa busca por apoio dentro da sociedade brasileira. O atleta paralímpico no Brasil e no mundo nada mais é do que um braço do movimento de luta das pessoas com deficiência - disse Sandro
Laina aos presentes no auditório.

5. Considerações finais:
Como disse no início, esse mês foi de muitas homenagens e comemorações.
Isso mostra o quanto já avançamos no movimento para desportivo. Claro que ainda temos muito o que conquistar mas, esses reconhecimentos do quanto é difícil, que nó para atletas conquistamos medalhas muitas das vezes sem nenhum apoio...  Mostra que o pensamento das autoridades
responsáveis em  fazer isso melhorar, mudou. Digo isso porquê, à algum tempo atrás, nem esse reconhecimento, nós tínhamos.



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

1. vende-se um iphone 4s original da apple, na caixa, super conservado, estado de novo, sem nenhum arranhão ou avaria, cor preta, na caixa, com fone, carregador, cabo USB, chave para retirar o ship, e ainda vai com a capa que é vendida separadamente por aí. ele é de 16 gigas. preço 1200 reais.
caso o comprador seja aqui do rio de janeiro podemos combinar uma forma de entregar em mãos, caso a pessoa queira, agora se for de fora do rio de janeiro, o envio fica por conta do comprador.

Mais informações pode ser por este e-mail: nelsonantunesrj@gmail.com
ou pelo celular do Rio de Janeiro, ddd 21 da oi: 98918-7081.

2. querem formatar seus computadores ou docinhos ou salgadinhos para sua festa ou qualquer evento?
no mesmo telefone vocês terão os dois serviços.

Para doces e salgadinhos falem com Enites. 
Para formatar seus computadores net e notebooks falem com Guilherme.
telefones: (0xx21) 98881-6708 ou: 98730-4711. confiram.

3. Vendo ou troco um Samsung S4 mini dual chip, completo! 1 mês de uso, já com capa de silicone e película. Para venda, aceito cartão de crédito.

Só vou responder pelo e-mail: Kellerson.viana@gmail.com

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

**
Em 29/09/2015 10:42, Eduardo Fernandes Paes escreveu:
> Caro e Raro Valdenito!
>
> Venho parabenizá-lo e a todos que participam da elaboração do jornal Contraponto pelos nove anos de sua veiculação, com real comprovação do seu sucesso entre os cegos.
>
> Nesse sentido, desejo perguntar-lhe se você já pensou passar a publicá-lo também em braille dada a diversidade e atualidade dos assuntos nele contidos, fato que poderia incentivar bastante a leitura
> daqueles que não têm em outras publicações do gênero interesse e motivação suficiente para lê-las.
>
> Sei que o custo dessa publicação em braille não seria tão barato assim, mas se poderia se criar um grupo de colaboradores fixo que se comprometeriam a dar por mês uma contribuição financeira para viabilizar essa publicação. Que acha disso, meu amigo?
>
> Abraços festivos e sugestivos!
>
> Edu
***Salve,
Em nome da equipe do Contraponto, agradeço suas gentis palavras.
Incentivo como este, nos estimula continuar nosso trabalho.
Quanto a impressão do referido jornal no sistema Braille, já foi aventado várias vezes mas as dificuldades devido a sobrecarga da imprensa Braille do Benja, vem tornando difícil.
De qualquer forma vou retornar a idéia na reunião de diretoria.
Ratifico os agradecimentos em nome da equipe Contraponto.
Atenciosamente
Valdenito de Souza - redator
-- 
Valdenito de Souza, o nacionalista místico
Dirigente da Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant
Rio de Janeiro/RJ
Contatos:
Fones: (0xx21) 25-51-28-33 Celular: 991-55-37-41
E-mail: valdenitodesouza@gmail.com
Skype: valdenito
Meu blog, República das Letras:
http:valdenitodesouza.com
"Só a verdade, única e exclusivamente a verdade, é revolucionária!"
(Vladimir Lenin)

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

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no portal da Associação dos  Ex-alunos do IBC (exaluibc.org.br/contraponto.htm).

* 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), ou solicitar sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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


