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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Oxigenando o Ambiente
 
A notícia que os senhores vão ler na coluna "I B C Em Foco" dando conta de que haverá concurso público para o Benjamin Constant, renova em nós a esperança de que a ameaça do fim do querido Instituto funcionando enquanto escola, tenha se afastado para bem longe. O colunista observa muito bem que a admissão de funcionários cegos não significaria necessariamente compromisso destes com a causa dos que crêem na eficiência das escolas especializadas, todavia cremos que, principalmente nós, deficientes visuais, nos interessaremos pelos destinos dos nossos e, convenhamos, está na hora de mostrarmos à sociedade que quem deve "mandar" na nossa casa, nos nossos destinos, somos nós.

Havendo um maior percentual de funcionários cegos, a possibilidade de que o Instituto venha a ser conduzido por um deles ou, melhor ainda, por todos eles representados por um na direção da casa, é bem maior. Vamos esperar que haja adesão dos nossos não só ao concurso mas, à causa.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva


Relatório de Atividades do mês de Setembro/outubro

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

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

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

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

A Assoc. esteve representada no dia 21 de Setembro no Fórum "Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência".

No dia 24 de Setembro entramos em contato com a Supervia para oferecer sugestões de como melhorar a acessibilidade para pessoas cegas nas estações e nos trens.

No dia 26 de Setembro em parceria com o Conselho Brasileiro p/ o Bem Estar da Pessoa Cega promovemos um encontro com a Assoc. de Amigos do Colégio São Rafael em Belo Horizonte.

Firmamos duas parcerias com o IBC para a realização de duas pesquisas: Uma para pesquisar sobre a realidade atual dos ex-alunos diplomados entre 1991 e 2005 e outra para fazer uma pesquisa, entre os estudantes do curso de capacitação do IBC com o objetivo de saber qual é a realidade do cego nas regiões que eles representam.

No dia 1º de Outubro foi realizada uma entrevista para o DV e a Mídia com o jornalista da Rede Record Geraldo Araújo.

No dia dois de outubro o membro do Conselho Deliberativo Dulavim de Oliveira Lima Jr e o diretor responsável pelo departamento de Relações Institucionais da Associação dos Ex-Alunos do IBC Ricardo de Azevedo Soares estiveram presentes em uma Mesa Redonda promovida pelo Instituto Federal do Paraná que discutiu Acessibilidade e Inclusão em processos seletivos de um
modo geral em Curitiba. Com uma plateia bastante concorrida e com participantes de vários estados brasileiros, três debatedoras se revesaram nas falas entre dezoito e vinte e uma horas no auditório do IFPR. Duas professoras e uma jurista discorreram com maestria sobre os temas centrais do evento. Após as exposições foram abertas falas do público presente e ambos os diretores do Sisejufe fizeram uso da palavra. Ricardo Soares, em sua fala, elogiou a iniciativa do evento e parabenizou o fato das organizadoras terem frisado que estavam ali para aprender com os presentes.
“isso é muito bom e importante, pois, na maioria das vezes, querem nos empurrar goela abaixo algo já pronto e acabado, quando que o correto é nos ouvir, ouvir as pessoas com deficiência, principais atingidos nas políticas públicas de acessibilidade em geral. Nós agradecemos por respeitarem  o lema NADA DE NÓS SEM NÓS!” Dulavim de Oliveira aproveitou para criticar em sua fala a súmula 377 do STJ que garantiu reserva de vaga para monoculares em concurso público. “É um absurdo ao meu humilde ver criticável, a reserva de vaga para monoculares, pois o empregador e o administrador em nada terão que mexer para empregar o monocular e estaria assim cumprindo a norma. Com isso, os deficientes visuais, que realmente enfrentaram dificuldades, ficariam excluídos de tal processo.”

Foi feita uma pesquisa em nossa lista de discussões para recebermos sugestões de nomes de pessoas ligadas ao nosso segmento para receberem homenagem.

No dia 16 de Outubro foi realizada uma entrevista com o jornalista da Rede TV Toni Vendramini, para o projeto o DV e a Mídia.

No dia 20 de outubro se realizou mais um torneio de dominó, dando sequencia ao hanking RJ/2012.

O departamento de Tecnologia anuncia:   brevemente será disponibilizado o Blog da Associação com isto, teremos mais um canal para ampliarmos o intercâmbio com os associados.

Gilson Josefino - Presidente



#3. O IBC  EM FOCO

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


Uma luz no fim do túnel

Quando as ideias e as imagens se encontram em busca de uma definição de caminhos, surge uma lanterna! Aquela mesma de Diógenes, vislumbrando uma clareira, permite pouso temporário! Ainda que temporário, revela-se um estado de sereno remanso para um alentador respiro!

Esse é o quadro, ainda que pareça poético, que se apresenta diante dos nossos corações e nossas mentes, com a abertura de concurso para as nossas instituições federais de Ensino, como para o nosso IBC e o INES, após uma batalha campal, empreendida raivosamente pelos chamados
inclusivistas, detidos, em face da força de uma brisa de bom censo.  Certamente os maiores inimigos do que eles conhecem como inclusão, têm sido eles próprios, pela argumentação romântica do estreitamento da convivência entre os chamados diferentes, a qualquer preço!

Passando da estética poética ao que há de mais prático, tornou-se de domínio público a realização de concurso para várias cadeiras, no quadro permanente do IBC. A leitura que faço, observando o mapa das vagas disponibilizadas é a de que, pelo menos por algum tempo ainda, o IBC
permanecerá oferecendo o ensino em seus diferentes níveis e áreas, da estimulação precoce, sob forma de atendimento, ao nono ano, em regime de escolarização regular.
A maior demonstração disso é o fato de ter havido desta vez, ampliação de vagas na área acadêmica em um leque mais diversificado, anteriormente abertas de forma pingada.

Breve o edital será disponibilizado, com a distribuição de vagas em quase todas as áreas trabalhadas no IBC: 10 vagas para assistentes de alunos, antes conhecidos como inspetores, 9 vagas para assistentes administrativos, duas vagas para ciências, duas vagas para Geografia, duas para História, duas vagas para matemática, uma para Português, igual número de vagas para as áreas, médica e paramédica, visando também atender a reabilitação, etc.
Na área técnica, teremos um ganho apenas parcial, já que os 10 assistentes de alunos concursados substituirão os atuais 10 terceirizados, por orientação do TCU.
O mesmo acontecerá com os nove administrativos concursados, que substituirão os nove terceirizados.
No caso dos docentes, entre os concursados poderemos ter alguns dos atuais temporários. Isso implicará em promover novo concurso para temporário, redundando em um hiato, em que o maior prejudicado será o aluno que ficará um período sem aula.

Sabe-se que o concurso será aberto, inicialmente para 32 professores, ainda este ano, com previsão de novo concurso para o final do próximo ano, até o preenchimento de 100 vagas, todas para o IBC.
Talvez essa seja a última oportunidade de alavancagem da nossa instituição de ensino especializado, forjando na pessoa com deficiência visual, o homem emancipado e incluído de amanhã. tudo vai depender do uso e manuseio da lanterna, pelos Diógenes, cada um de nós, servidores, dotados de
vontade coletiva e responsáveis por sua condução em direção ao túnel, onde descobrimos o foco da luz inovadora a nos orientar ao encontro de novos horizontes pedagógicos, que nos farão romper resistências e quebrar paradigmas, com o abandono das velhas e tortuosas estradas, seguir os novos rumos, em direção ao futuro. E que futuro? Depende, em parte, ainda de nós, sociedade organizada, e servidores remanescentes da instituição, e particularmente das novas gerações, aquelas que vêm buscando inserção no mercado de trabalho.

Apenas como um dado a mais para compor o perfil do IBC, à época de aluno, ao início da segunda metade do século XX, tínhamos no Instituto, mais de 80% de servidores cegos ou com baixa visão, todos integrantes do quadro permanente. Hoje a situação se inverteu, sendo em sua maioria, terceirizados, fenômeno que emergiu da política neoliberal, a partir da década de 80, na qual o Estado se isenta de quase todas as suas anteriores responsabilidades, agora assumidas pelos grupos privados, transformados em meros prestadores de serviços, cujos empregados nenhuma ligação têm com a empresa pública a que servem.

A Imprensa Braille apresenta um fenômeno interessante, na composição do seu corpo funcional: Por conta do tipo de ocupação, o número de cegos, em sua maioria revisores, e videntes, em número significativo, transcritores e encadernadores, se encontram em número equilibrado.
No caso dos docentes, temos três categorias: Aqueles do quadro, que ainda mantêm uma ligeira maioria, os substitutos, que ingressaram mediante um concurso simplificado, e os temporários, que ingressaram mediante parceria efetivada entre o IBC e o Instituto Federal de Tecnologia. Esses contratos vigoram por dois anos.

Há que pontuar, sem qualquer análise de um lado ou do outro, que o número de profissionais cegos que se habilitam a concorrer a esses concursos é mínimo, por razões que merecem um estudo mais aprofundado.
Entendo que seria importante uma maior participação desse e de outros segmentos de deficientes nesses concursos, já que em tese, dessa forma, teríamos uma maior representatividade profissional e social, tratando das questões sociopedagógicas dessas crianças com deficiência visual.,
Claro que isso não é necessariamente assim, já que não basta ser cego para fazer um trabalho melhor, porém esse fato tem sua dimensão e peso próprios, que devem ser levados em conta, sem qualquer rigidez valorativa. De qualquer forma, ao IBC como um todo, cabe recuperar o
espaço perdido, por conta de fatores internos, ligados a más gestões, e fatores externos, vinculados a uma política perversa implementada pelo MEC, sob influência internacional, que coloca nossa instituição na injustificável categoria de segregadora, e ofensiva aos direitos humanos! Para quem foi aluno da instituição, para quem nela trabalhou, para quem por ela passou e se emancipou social e profissionalmente, se inserindo no mercado de trabalho, público e privado, organizou sua
família e se afirmou como indivíduo e ser coletivo,  torna-se repugnante esse conceito que se reveste da maior impropriedade.
Os gabinetes ofuscam a luz projetada pela  lanterna.

No próximo número, estarei trazendo um desdobramento desse tema inesgotável.
Qualquer colaboração para a coluna, aguardo e-mail para o Jornal Contraponto.

Em tempo:

Sobre o edital do concurso a ser expedido nos próximos dias, consultar onde esteja disponível, ou a página do IBC: www.ibc.gov.br

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* No Brasil, o direito a voto é realmente igual para todos?

Artigo de Beto Pereira, Ethel Rosenfeld e Flavia Boni Lichti.

"As urnas das seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo".
Isso foi decretado no longínquo ano de 2004! E até hoje - é bom lembrar que estamos em 2012, e já se passaram oito anos e quatro eleições - muitas, inúmeras urnas continuam inadequadas ao uso com autonomia pelas pessoas com deficiência e instaladas em locais de votação totalmente, absurdamente inacessíveis.
Então, sob a forma de depoimento, relatamos, a seguir, algumas situações vivenciadas por nós, e ficamos imaginando quantas outras semelhantes - ou até piores - ocorreram no último dia 7 de outubro, data da realização do primeiro, e, na maioria das cidades brasileiras, único turno das eleições 2012.

1º depoimento: eleitor em Jundiaí, fui votar, como faço há muitos anos, na Escola Estadual Ranieri Mazzilli, acompanhado de minha mãe e guiado por Simon, meu cão-guia. 
A poucos metros da sala de votação, um fiscal de nome Anderson repreendeu minha mãe de forma grosseira, dizendo não ser permitido o acesso de cães. Falando com o fiscal, disse-lhe que deveria dirigir-se diretamente a mim e, complementando, informei-lhe que a presença do cão-guia é autorizada por lei federal. Em resposta, ouvi do fiscal que o cão assustaria os demais eleitores e, ao tentar contrapor, fui avisado de que o referido fiscal tinha ido embora e me deixado falando sozinho. 
Em função da gravidade do fato, fui até a delegacia mais próxima onde registrei a ocorrência, não sem antes, claro, ter sido desencorajado por outras pessoas que ali trabalhavam: por um passe de mágica, agora, fariam o "favor" de liberar meu acesso acompanhado de Simon. No 4º Distrito Policial da cidade, fui otimamente atendido, instruído a retornar à seção eleitoral e, no caso de qualquer impedimento, solicitar a presença do juiz eleitoral ou até da polícia militar. Com o boletim de ocorrência em mãos, retornei e, em menos de 20 segundos frente à urna eletrônica, votei. Apesar de, conforme recomenda a legislação, não existir adaptação sonora com retorno de voz para que me fosse possível ouvir a confirmação do meu voto, o que deixa claro que a adaptação existente não passa de "tapa buraco", um ludibrio às pessoas que não estão informadas acerca de acessibilidade, inclusão e direitos. Vale esclarecer que essas mesmas urnas, além do teclado em braile, devem ser dotadas de saída para fone de ouvido para que as pessoas com deficiência visual possam receber sonoramente todas as informações visuais que são dadas na tela às pessoas que enxergam.

2º depoimento: eleitora em Porto Alegre, fui votar, como faço há muitos anos, na Associação Leopoldina Juvenil, onde, no salão de festas do clube, são instaladas em torno de dez mesas eleitorais. Para chegar ao salão de festas, todos precisam subir uma sequência de duas escadas - uma, aproximadamente, com cinco degraus, outra certamente com o dobro disso. Por coincidência, na minha frente, uma moça, que caminhava com apoio de andador, subia aquelas escadas com gigantesca dificuldade. 
Chamava a atenção o fato de estar desacompanhada e negar-se a receber qualquer tipo de auxílio. Depois de votar, repetiu-se a coincidência: nova situação difícil vivenciada por outro eleitor que, com mobilidade reduzida, descia aquelas escadas de forma bastante penosa. Também ele estava sozinho e negava-se a receber auxílio. Ambos, pareciam acreditar na legislação que, desde 2004, exige locais de votação plenamente acessíveis. Vale lembrar que pessoas da minha família, votantes na Escola Estadual Visconde de Pelotas, eleição após eleição ficam perplexas ao observar todas as urnas eletrônicas colocadas em salas no segundo andar do prédio (sem elevador, claro). Ou seja, todas as pessoas - inclusive as com deficiência, os idosos e as gestantes - têm que subir escadas para poder votar. E trata-se, aqui, de uma escola pública que, pela lei em vigor no Brasil, já deveria estar plenamente adaptada há muitos anos.

3º depoimento: eleitora no Rio de Janeiro, fui votar, como faço há muitos anos, na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil. Lá, já se acostumaram com meu cão-guia. Mas, sempre temos histórias para contar. Dessa vez, a presidente da mesa perguntou à minha prima se eu assinaria meu nome. Eu me abaixei, peguei a caneta e disse baixinho, só para ela: podes falar diretamente comigo, não precisas dirigir a palavra à minha acompanhante! Também naquela seção eleitoral, apesar de a urna ter teclado em braile, o retorno sonoro, que daria aos eleitores cegos a segurança da confirmação do voto, inexiste. Por essa razão, voto acompanhada - por uma pessoa da minha confiança, mas, mesmo assim, meu voto deixa de ser secreto, o que me coloca em situação de desigualdade em relação a milhões de eleitores brasileiros. 
Há alguns anos, decidi que não votaria mais "no escuro". Naquela ocasião, a presidente da mesa me impediu de votar pois, argumentava ela, há braile no teclado, não precisas de acompanhante... e a "solução" encontrada pelo pessoal que controlava a mesa eleitoral veio sob a forma de duas alternativas: que eu não votasse e pagasse a multa correspondente. Ou que eu passasse a votar no Instituto Benjamin Constantiii, o que demonstra que muita gente não tem a menor ideia do significado da palavra inclusão.
É, há coisas que parecem piada! Como o que ocorreu com um candidato a vereador, carioca, paraplégico, usuário de cadeira de rodas. Depois de muito trabalho em campanha, na última semana antes das eleições - ou seja, quase às vésperas do pleito -, sua candidatura foi impugnada pois descobriram que ele não havia votado na eleição de 2010. E por que ele não votou? É que, para chegar à sua seção eleitoral, teria que subir uma imensa escadaria e ninguém, na ocasião, dispôs-se a carregá-lo. Ou seja, por absoluta falta de acessibilidade, ele não pôde votar em 2010 e não pôde candidatar-se em 2012. E ainda existe gente que acha que as pessoas com deficiência são intransigentes quando exigem que seus direitos sejam respeitados...

Nas cidades onde as últimas eleições não se decidiram no primeiro turno, ainda há tempo para o Tribunal Superior Eleitoral obedecer às leis brasileiras de acessibilidade vigentes desde 2004. Infelizmente, na maioria esmagadora dos municípios brasileiros isso apenas poderá ocorrer em 2014. Até lá, vamos ficar na expectativa, cada um de nós fazendo sua parte para construir uma sociedade mais acessível, justa e solidária.

Fonte: Yahoo Groups

***

* Policial confunde bengala com espada e dispara contra cego. A polícia britânica fez pedido de desculpas público pelo erro.

A polícia britânica emitiu nesta quarta-feira um pedido de desculpas público após um de seus agentes ter disparado uma pistola elétrica contra um cidadão cego, que teve sua bengala confundida com uma espada samurai.
Na última sexta-feira, Colin Farmer, 61 anos, caminhava "a passos de tartaruga" - como ele mesmo relatou - para se encontrar com alguns amigos em um pub de Chorley, onde acabou sendo abordado por agentes da policia local, os quais haviam recebido uma denúncia sobre um homem que caminhava com uma espada samurai em mãos.
Ao abordar Farmer, um dos policiais achou que a bengala que ele portava, na realidade, era a arma que estavam a procura. Como o suspeito não reagiu aos comandos, o agente disparou sua arma elétrica, que possui uma carga de 50 mil volts.
A vítima caiu no chão e tentou esclarecer, entre gritos, que era cego, mas o agente ainda demorou vários segundos para perceber seu erro. 
"Foi como estar apanhado em um pesadelo", declarou Farmer, que durante a confusão chegou a pensar que estava sendo atacado por um grupo de "hooligans".
O cego foi levado pelos próprios policiais ao hospital local, onde, poucos minutos depois, acabou recebendo alta. Posteriormente, os mesmos policiais levaram Farmer ao pub que o mesmo estava a caminho antes de ser interceptado.
O departamento de polícia de Lancaster afirmou "lamentar profundamente" o ocorrido e seu comissário, Stuart Williams, anunciou que o caso seria investigado para não voltar a se repetir. A vítima, por sua parte, informou que deverá mover ações legais contra o corpo de segurança britânico.

Fonte: Terra

***

* Crianças com deficiência visual ganham brinquedos adaptados

A intenção é criar brinquedos que estão ao alcance de todas as crianças.
Um grupo de crianças com deficiência visual recebeu hoje (12) brinquedos feitos por seus próprios pais em oficinas da Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual (Lanamara). Os brinquedos foram confeccionados com texturas e letras e números em braille, adaptados para crianças com baixa ou nenhuma visão.
A pedagoga da Lanamara, Maria Graça França Corsi, explicou que a preocupação não é criar brinquedos específicos para crianças com deficiência visual. "Na verdade, ele não é um brinquedo especial, mas um brinquedo que está ao alcance de todas as crianças. Claro que os jogos são determinados para faixa etária, mas estando na idade em que atenda a necessidade da criança, elas podem brincar juntas".
A coordenadora do projeto Coisa de Mãe, Anna Maria Gomes, disse que é a primeira vez que os pais participaram de um projeto em que produziram integralmente os brinquedos usados pelos filhos. "A motivação é a de que os pais conheçam como os brinquedos são feitos e aprendam como trabalhar com os filhos para seu desenvolvimento. Essa confecção dos brinquedos interfere bastante na relação dos pais com os filhos e ajuda a aproximar. Os nossos brinquedos não só servem para portadores de deficiência visual como para aquelas crianças que não tem nenhuma deficiência. Servem para trabalhar o tato, a coordenação motora e até o olfato," explicou.
A dona de casa Daiane Ferreira, 21 anos, mãe de Kaique Ferreira, 4 anos, participou da oficina construindo um brinquedo para o filho, que tem deficiência visual, conta como foi a experiência. "Eu gostei da oficina dos brinquedos e acho que estes brinquedos tem muita diferença dos que se compra em loja, porque ele vai brincar e se desenvolver ao mesmo tempo", disse a mãe, acrescentando que o filho é atendido pela associação desde 2009.

Fonte: Agência Brasil

***

* Futebol de Cinco (futebol para deficientes visuais) no SESC Prudente em 20/10

Evento faz parte da semana de esportes inclusivos.
Com Luis Felipe C. de Campos Mestrando em Atividade Física Adaptada - FEF/Unicamp e preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol de cinco na conquista dos títulos mundial 2010 e do Parapan Guadalaraja 2011. O minicurso Futebol de cinco será ministrado com ações teórico e práticas, abordando a Reflexão sobre o conceito de Deficiência, Limitação e Incapacidade, Deficiência Visual, seus comprometimentos e os principais cuidados na relação professor-aluno e prática da modalidade para-desportiva Futebol de 5 no contexto escolar. No Ginásio de Esportes da Unesp. 30 vagas.
R$ 16,00 [inteira] 
R$ 8,00 [usuário inscrito no SESC e dependentes, +60 anos, professores da rede pública de ensino e estudantes com comprovante] 
R$ 4,00 [trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no SESC e dependentes] 
Inscrições na Central de Atendimento. Vagas limitadas.

Fonte: SESC - SP



#5. DE OLHO NA LEI

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

O Acesso à Justiça e A Capacitação dos Servidores do Poder Judiciário.

Na última edição da De Olho na Lei, escrevi sobre minha participação na I Conferência Estadual de Amazonas. Por coincidência, no meu ofício profissional, tive a oportunidade de me manifestar, justamente, sobre um dos temas tratados no referido evento, qual seja, o “Acesso à Justiça”, encartado, como dito na coluna passada, no artigo 13 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Oportuno esclarecer que o caso sobre o qual tive que opinar versava sobre a validade de um treinamento de servidores na linguagem dos surdos (LIBRAS), para fins de qualificá-los nas respectivas carreiras.

A questão toca a um dos vieses do artigo 13 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, isto é, a obrigatoriedade de capacitação dos servidores do Poder Judiciário na matéria de atendimento a esse público.

Em breve síntese, passo a expôr os argumentos de que me utilizei para opinar favoravelmente no procedimento em que fui instado a me manifestar. Confiram-se:

1. De início, cabe destacar ser digna de louvor a preocupação demonstrada pela servidora da Casa com relação às pessoas com deficiência auditiva.

2. A matéria é de extrema relevância, merecendo tratamento da Carta da República, em vários de seus dispositivos, a saber: art. 7º, XXXI, art. 23, II, art. 24, XIV, art. 37, VIII e § 4º, art. 201, § 1º, art. 203, IV, art. 208, III, art. 227, § 1º, II e § 2º e art. 244, caput.

3. Ademais, recentemente nosso país assinou um tratado internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, integrante do bloco de constitucionalidade, uma vez que ingressou no nosso ordenamento jurídico com estatura de norma constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da CRFB/1988. 

4. Ressalte-se que a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, promulgada, pelo Poder Executivo, por força do Decreto Presidencial nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, foi o primeiro tratado de direitos humanos aprovado após a Emenda Constitucional nº 45/2004.

5. O Conselho Nacional de Justiça, em dezembro de 2009, na esteira da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, editou a Recomendação nº 27, de 16 de dezembro de 2009, que “Recomenda aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988 que adotem medidas para a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais de modo a promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas dependências, aos serviços que prestam e às respectivas carreiras, para a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade enquanto garantia ao pleno exercício de direitos, bem como para que instituam comissões de acessibilidade visando ao planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos e metas direcionados à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência.”.

6. A Recomendação CNJ nº 27, na alínea “D”, impõe que:


d) habilitação de servidores em cursos oficiais de Linguagem Brasileira de Sinais, custeados pela Administração, formados por professores oriundos de instituições oficialmente reconhecidas no ensino de Linguagem Brasileira de Sinais para ministrar os cursos internos, a fim de assegurar que as secretarias e cartórios das Varas e Tribunais disponibilizem pessoal capacitado a atender surdos, prestando-lhes informações em Linguagem Brasileira de Sinais;

7. Observe-se que este Tribunal, previsto no art. 92, V, da CRFB/1988, integra o elenco a que alude a rubrica da Recomendação CNJ nº 27, de 16 de dezembro de 2009, sofrendo o influxo do regramento baixado pelo Conselho Nacional de Justiça.
 
8. Convém frisar, ainda, que a Recomendação CNJ nº 27 vem ao encontro dos ditames da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

9. Com efeito, o Artigo 13 do tratado mencionado, ao se ocupar da temática do “Acesso à Justiça”, preconiza que:


Artigo 13. (...)
2.A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário. 

10. Mencione-se, outrossim, que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a Resolução nº 23.381, publicada em 27 de julho de 2012, que “Institui o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral e dá outras providências.”

11. É bem de ver que a Resolução TSE nº 23.381/2012, no art. 5º, § 2º, determina que:


Art. 5º (...)
§ 2º Os Tribunais Eleitorais e/ou os Cartórios Eleitorais realizarão parcerias com instituições representativas da sociedade civil, objetivando o incentivo ao cadastramento de mesários e colaboradores na eleição com conhecimento em Libras, os quais serão, preferencialmente, alocados nas seções eleitorais especiais e naquelas onde houver inscrição de eleitor surdo ou com deficiência auditiva. 

Assim é que, com essa sustentação, conforme dito, defendi a validade não apenas do curso em questão, como também de todo treinamento que se destinasse ao atendimento das pessoas com deficiência no âmbito do órgão de cujo quadro funcional sou integrante. Acredito que minha opinião será prestigiada pela Administração Superior. Tomara!

Márcio de Oliveira Lacerda
E-mail: marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: www.twitter.com/marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

ENTREVISTA: JOÃO BATISTA ARAUJO E OLIVEIRA
NÃO PRECISAMOS DE ESCOLAS-MODELO

O educador diz que o Brasil necessita de redes de ensino fundamental eficientes, não de ilhas de excelência, e anuncia um prêmio para os prefeitos que avançarem nesse objetivo.
(NATHALIA GOULART)

Há décadas governos estaduais, municipais e federal se vangloriam de suas escolas-modelo, unidades que recebem toda a atenção da administração de plantão e que, por isso, se destacam dos demais colégios públicos pela excelência. Os governantes deveriam, na verdade, se envergonhar da situação, afirma o educador João Batista Araújo e Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, ONG dedicada à educação. O argumento do especialista é simples: As escolas-modelo são exceções. A regra como sabemos, são as demais escolas do Brasil. Para incentivar governos a corrigir a distorção, Oliveira criou, em parceria com a Gávea Investimentos e a Fundação Lemann, o Prêmio Prefeito Nota 10, que vai dar 200.000 reais a administradores municipais cuja rede de ensino fundamental obtiver a melhor avaliação na Prova Brasil, exame federal que mede a qualidade do ensino público no ciclo básico. Escola-modelo, portanto, não conta. Não adianta o prefeito falar que tem duas escolas excepcionais, se as demais não acompanham esse nível. Queremos premiar o conjunto. Confira a seguir a entrevista que ele concedeu a VEJA.

Veja: O MEC divulgou nesta semana os resultados da Prova Brasil, que mostra o nível de aprendizado das crianças no ciclo fundamental das escolas públicas. Como o senhor avalia os resultados?

Oliveira: Eles foram divulgados com grande fanfarra, mas não há nenhuma justificativa para isso. Se você analisa a questão no tempo, percebe que existe estagnação. Há um ponto fora da curva, os resultados divulgados em 2010. Mas eles não foram corroborados neste novo exame, e já esperávamos isso. Estamos onde estávamos em 1995. Há uma melhora bem pequena nos anos iniciais da escola, e pouquíssima variação nas séries finais e no ensino médio. Os gastos em educação aumentaram e muito e foram criados muitos programas, mas isso não tem consistência suficiente para melhorar a qualidade do ensino. Então, temos duas hipóteses para a estagnação: ou os programas criados são bons mas não foram bem executados, ou são desnecessários e não trouxeram benefício algum.


Veja: Especialistas, entre os quais o senhor, pregam que uma reforma educacional eficaz se faz com receitas consagradas ou seja, sem invencionices. Quais são os ingredientes para o avanço?

Oliveira: O primeiro é uma política para atrair pessoas de bom nível ao magistério. Desde a década de 60 há um rebaixamento do nível do pessoal, e a qualidade do ensino depende essencialmente do professor. O segundo ingrediente é a gestão do sistema. Uma boa gestão produz equidade: todas as escolas de uma mesma rede funcionam segundo o mesmo padrão. Hoje, unidades de uma mesma rede, estadual ou municipal, apresentam desempenhos díspares. O terceiro é a existência de um programa de ensino estruturado, que falta ao Brasil. As escolas têm um punhado de papéis reunidos sob o nome de proposta político- pedagógica, seja lá o que isso queira dizer: começa com uma
frase do Paulo Freire e termina citando Rubem Alves. Os governos de todos os níveis abriram mão de manter uma proposta de ensino, detalhando o que os alunos devem aprender em cada série. O quarto ingrediente é um sistema de avaliação que possa medir a evolução do aprendizado. Para isso, porém, é preciso ter um programa de ensino: afinal, se você não sabe o que ensinar, como vai saber o que avaliar? De posse de bons profissionais, gestão, programa de ensino e métodos de avaliação,
acrescenta-se o último ingrediente, um sistema de premiação e punição. Algumas redes começam a pensar em um sistema de premiação, mas não adianta só dar incentivo.
É preciso premiar quem faz direito e punir quem não faz. Hoje, o único punido no sistema de ensino brasileiro é o aluno reprovado. Isso é covardia. Nada acontece com professor, diretor, secretário de Educação, prefeito ou governador quando eles falham.


Veja: Em meio a tantos desacertos, há municípios fazendo a lição de casa em matéria de educação?

Oliveira: Sim, mas os exemplos são poucos. Sobral, no Ceará, é um deles, além de algumas dezenas de cidades em São Paulo e em Minas Gerais. Elas seguem a receita de estruturar o ensino, de cuidar de questões que realmente fazem a diferença. Mas ainda estamos falando das primeiras séries do ensino fundamental. Ou seja, estamos aprendendo a fazer escola primária.


Veja: O senhor organiza um prêmio que será entregue a administrações municipais que mostrarem o melhor desempenho em educação. Como ele vai funcionar?

Oliveira: A ideia é premiar o prefeito das cidades que apresentarem uma rede de qualidade, ou seja, um conjunto em que todas as escolas atinjam um patamar satisfatório de ensino. Não adianta o prefeito falar que tem duas escolas-modelo, excepcionais, se as demais não acompanham esse nível. Queremos premiar o conjunto.


Veja: Qual o problema das escolas-modelo?

Oliveira: O problema é que elas não são modelo de nada. Em sua excelência, elas são exceções. O prêmio parte da premissa de que uma andorinha sozinha não faz verão. Por meio da Prova Brasil, constatamos que existem algumas escolas boas espalhadas pelo país, mas, sozinhas, elas não vão mudar o jogo. Precisamos de uma rede que funcione.
Quando analisamos avaliações de outras nações, percebemos que escolas de uma mesma rede têm um desempenho muito similar. Isso é democracia, isso é cidadania: você pode matricular seu filho em qualquer escola, pois todas oferecem o mesmo nível de ensino.


Veja: Por que é tão difícil levar a qualidade das escolas-modelo para toda a rede de ensino?

Oliveira: Porque no Brasil o que importa é acessório. O legal é colocar xadrez na escola, é ensinar teatro. O brasileiro vai à Finlândia e acha que o sucesso da educação daquele país se deve ao fato de que as paredes das escolas são pintadas de rosa. Na volta ao Brasil, ele quer pintar todas as escolas daquela cor. Depois, ele vai à França, onde vê um livro que julga importante e decide introduzi-lo nas escolas daqui... Em vez de olharmos o que os sistemas de ensino daqueles países têm em comum, olhamos exatamente para o que há de diferente neles, como se isso fosse a bala de prata da educação. Por isso gestão é tão importante: é preciso focar o DNA da escola e deixar de lado o que é periférico. O problema é que as escolas e as secretarias de Educação estão povoadas de pedagogos, e não de gestores. Não conheço uma Secretaria de Educação no Brasil que tenha um especialista em demografia, que saiba quantas crianças vão nascer nos próximos anos e, portanto, quantas escolas precisam ser abertas ou fechadas.


Veja: Há alguns meses, o MEC anunciou a aquisição de milhares de tablets para professores. O senhor vê isso com bons olhos?
Oliveira: É mais confete. O bom professor vai se beneficiar; o mau, não. E nem o benefício ao bom professor justifica o custo. Quando a tecnologia está atrelada ao professor, ele, o ser humano, vai ser sempre o fator limitante. Nenhum país conseguiu melhorar a educação a partir do uso da tecnologia. Não estou dizendo que a tecnologia seja ruim. Ela tem potencial, desde que seja usada no contexto apropriado. Não adianta colocar ingredientes certos na receita errada.


Veja: Alguns países que tinham índices educacionais semelhantes aos do Brasil hoje ostentam números aceitáveis ou mesmo invejáveis.
É o caso de Coreia do Sul, China e Chile. O que essas nações podem ensinar ao Brasil?

Oliveira: Elas podem servir de modelo, mas é preciso entender o processo de cada uma delas. Os três países citados aprimoraram seu sistema de ensino em regimes militares, o que não é a realidade do Brasil, felizmente. Mas a estratégia central dessas nações foi adotar medidas de forma gradual.
Essa é uma lição que o Brasil tem dificuldades para aprender. Queremos fazer tudo de uma só vez, e acabamos não fazendo nada direito. A Coreia do Sul, por exemplo, realizou sua reforma entre os anos 1950 e 1980. Primeiro, reestruturou o ensino primário, depois, o ginásio, e assim por diante. A outra estratégia acertada dessas nações foi construir as condições necessárias ao sucesso do ensino. Dou novamente um exemplo dos sul-coreanos: eles introduziram um programa de ensino rigoroso,
tocado por professores bem formados. Temos também exemplos de democracias que fizeram reformas educacionais bem-sucedidas, como Finlândia e Irlanda. A Finlândia tinha índices muito inferiores aos dos demais países escandinavos. Há cerca de trinta anos, eles elaboraram um plano de ensino extremamente rigoroso, que incluía formação lapidar de professores.


Veja: A sensação generalizada é que o ensino público nacional é um desastre. É uma visão errada?

Oliveira: É uma visão correta. Sobretudo para as crianças pobres, que teriam na escola a única chance de ascensão social. A escola é um desastre quando analisada pela ótica das avaliações internacionais, e um desastre também do ponto de vista pessoal, individual. A única chance que um cidadão tem de melhorar de vida no Brasil é por meio da educação de qualidade. E ela não tem qualidade para a maioria das pessoas. O número de jovens que chegam ao ensino médio é baixíssimo, e entre estes a evasão é uma calamidade. E o governo é incapaz de entender que há um modelo errado ali, que penaliza jovens justamente quando eles atravessam uma fase de afirmação.


Veja: O Enem foi criado como ferramenta de avaliação e aprimoramento do ensino médio. Porém, vem sofrendo mudanças para atender a outro fim: a seleção de estudantes para universidades públicas. Qual a avaliação do senhor a respeito?

Oliveira: Ninguém consegue servir a dois senhores. O Enem nasceu com um formato, mas transformou-se em outra coisa. Ele nasceu para ser uma prova de avaliação das competências
dos jovens, mas não deu certo. Em seguida, tentou-se vender a ideia de que é uma prova seletiva, um vestibular barato. E ficamos com esse troço que ninguém sabe o que é. O Enem não tem a menor importância. A ideia de ter uma forma simplificada de ingresso à universidade é bem-vinda, mas isso não serve para todos os estudantes do ensino médio.


Veja: O que poderia ser feito para corrigir o ensino médio?

Oliveira: O Brasil tem a necessidade de atender a demandas da sociedade e da economia. Mas insistimos em fazer um ensino acadêmico, reprovando alunos e negando qualquer futuro
a essas pessoas. O grosso do currículo escolar tem de ser voltado para a massa, para pessoas que vão enfrentar o mercado de trabalho. Uma formação técnica, profissional, para aquele sujeito que vai trabalhar no shopping, no telemarketing. Não há demérito algum nisso: essa é a base das economias de serviço. Nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, 50% das pessoas que estão no mercado de trabalho têm apenas o ensino médio. É um nível de qualificação que permite a eficiência da economia. 
Aqui, quem possuir somente o ensino médio é considerado um fracassado.


Veja: Tramita no Congresso o Plano Nacional de Educação, que prevê aumentar o porcentual do PIB destinado à área de 5% para 10%. A falta de dinheiro é a razão de crianças não saberem ler ou operar conceitos fundamentais de matemática?

Oliveira: O país deve investir em educação, mas colocar dinheiro na equação atual é jogá-lo fora. O problema mais importante é a gestão. Não adianta pôr mais dinheiro no sistema atual porque ele vai ser malgasto. É como pagar dois professores que não sabem ensinar: melhor é pagar somente um bom mestre. Temos problemas estruturais muito graves: se eles não forem resolvidos, não haverá financiamento que baste. Desde 1995, o salário do professor quintuplicou no Brasil, mas não houve avanço no desempenho do ensino. Então, aumentar uma variável só não vai mexer no resultado. A equação é mais complexa. Além disso, 10% é uma cifra descabida do ponto de vista da macroeconomia.


Veja: O país estabeleceu metas para o ensino básico até 2021. Como estará o Brasil, do ponto de vista da educação, às vésperas do bicentenário da Independência?

Oliveira: Estaremos no mesmo patamar. Não há nenhuma razão para pensar que será diferente. Não se muda a educação estabelecendo metas, mas a partir de instituições. Não há milagre. Uma vez que não existe investimento nas políticas corretas, não há por que achar que teremos uma situação melhor no futuro.

(Revista "Veja" - 22/08/2012)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Consciência crítica: nosso guia para a emancipação social

Eu ainda era muito jovem quando compreendi que a cegueira não justifica benesses como a gratuidade de passagens nos transportes públicos. Mas estava desempregado e não tinha outro jeito se não aceitá-las. Talvez venha daí meu entendimento de que, quando, de fato, necessitamos delas, não temos porque recusá-las.

Porém só comecei a tornar-me capaz de lutar contra a força interior que nos obriga a assumir o status de "dependentes totais", que, por sermos cegos, a sociedade nos impõe, quando, embora com um salário ainda muito baixo, minha situação financeira já começava a estabilizar-se.

Um fato que contribuiu decisivamente para minha compreensão do problema ocorreu em meus tempos de estudante.

Em frente ao IBC, solicitei a um menino que fizesse parar um ônibus.
Gentilmente, ele me atendeu. ingressei no veículo.

O garoto dirigiu-se, suplicante, ao trocador:

- Dá-me uma carona até Botafogo?

- Não! Não tem carona, não! - respondeu o trocador, em tom autoritário.

Já comodamente sentado no interior do ônibus, lembrei-me de que tinha no bolso algum dinheiro e senti-me culpado. Por que não prestara solidariedade àquele menino que, provavelmente por pena, fizera-me um favor? A condição financeira que atravessava não me permitia custear sistematicamente minha condução. Mas uma única passagem de ônibus para o garoto...

Associei o incidente a um outro que vivera alguns dias antes.

Entrara em um bar para tomar um cafezinho. Um menino abordou-me e pediu-me:

- O senhor pode dar-me um cruzeiro?

- Sim - respondi, metendo a mão no bolso para puxar a nota.

Ele se dirigiu ao garçom e solicitou-lhe um pão com manteiga.

Creio que, se o menino que me encaminhou ao ônibus tivesse me pedido, eu lhe teria pago o transporte. Por que senti-me inibido para oferecer-lhe?

No caso do menino que me pediu algum dinheiro, eu praticara um "ato de caridade", conforme a educação cristã que recebi; no do outro, não fora capaz de retribuir um gesto semelhante. Envergonhava-me de meu status de "dependente total" e assumi a indiferença dos demais passageiros, que se consideravam superiores àquele "moleque desclassificado".

Eu ainda não compreendera que, entre mim e os dois garotos em questão, havia uma relação de companhia. Os três pertencíamos a categorias de pessoas a que os demais passageiros do ônibus não podiam reconhecer como iguais. Ao longo de toda a história, a sociedade reservou-nos posições subalternas muito bem definidas. "Dependente total", eu também era um "desclassificado".
 
Já o compreendera, mas ainda não estava preparado para tentar emancipar-me da "dependência". Não tive coragem de erguer-me e dizer ao menino:

- Suba, garoto! Eu pago para você.

Essa atitude talvez impressionasse os demais passageiros do coletivo e provocasse discussões. Eu temia a evidência. Não me era agradável a ideia de parecer aos outros o "ceguinho bondoso" que lhes "dava um exemplo" que não lhes interessava seguir. Omisso, passava desapercebido.
Podia sentir-me um deles.

A sociedade dividida em classes é seletiva e institui uma "hierarquia natural" que, desde a primeira infância, aprendemos a reconhecer. Ao mais belo, ao mais forte, ao mais habilidoso, ao mais inteligente, ao mais comportado, ao mais "perfeito"..., conferimos admiração e respeito. 
Ao mais feio, ao mais fraco, ao mais desajeitado, ao mais baldo de inteligência, ao mais rebelde, ao "deficiente"..., desprezo ou piedade.

A cegueira é uma das mais "incapacitantes" dentre as chamadas "deficiências". Não é à toa que a luz simboliza o saber, o amor, o bem, a perfeição, o poder de Deus. Também não o é que "nada há pior que não ver a luz do dia", "o pior cego é aquele que não quer ver", "em terra de cego, quem tem um olho é rei".

O processo de seleção da sociedade inicia-se pela própria família. Os mais velhos, que também foram submetidos a ele, reproduzem-no sobre as crianças. Começamos a aprender a categorizar pessoas com os entes a quem mais motivos temos para amar. É aqui que iniciamos a construção da força interior que nos obriga a assumir a posição que a sociedade nos reserva.

O professor Paulo Freire diz que o oprimido hospeda o opressor em sua consciência. É a esta força interior que se refere.

Os parentes mais próximos, os amigos da família, a Igreja - quando a frequentamos -, a escola... contribuem efetivamente para sua consolidação.

É através desta força interior, que nós mesmos somos levados a construir, que as classes dominantes da sociedade mantêm-nos presos aos valores de sua ideologia.

Todos temos conhecimento de sua existência. Entretanto, costumamos dissimulá-lo para justificar nossa submissão ou o "aproveitamento" de ilusórios ganhos materiais por nossa característica física "incapacitante".

Assim, acostumamo-nos a permitir que outros pensem por nós, falem por nós, hajam por nós, "conquistem" por nós; dispensamos nossa identidade de grupo em favor de conceitos formulados por tutores profissionais; sentimo-nos felizes com o status de assistidos e renunciamos nossa capacidade de construir nossa própria história.

Em outras palavras: para lembrar, mais uma vez, o professor Paulo Freire, deixamos de construir nossa consciência crítica, único instrumento capaz de mostrar-nos o caminho a seguir rumo a nossa emancipação social.

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

A Câmara de vereadores RJ é do Povo?

Descrição da imagem para deficientes visuais: Do lado esquerdo, está uma urna eleitoral em formato de máquina de lavar roupa na cor branca. Acima está escrito “Urna ‘Tabajara’”. Do lado direito, desenho de dois homens – um de camisa social branca e gravata e outro de camisa polo listrada de roxo e branca e com um boné verde – sendo dito pelo primeiro homem: “Ela é ideal para candidatos com ficha-suja... Passou ta limpo!”

"A praça Castro Alves é do POVO, como o céu é do avião ..."

No Dia Internacional da Mulher reunimo-nos na Praça da Cinelândia, próximo a Câmara dos Vereadores, com o propósito de falar/reivindicar nossos direitos, que, às duras penas conquistamos ao longo do tempo. Éramos cerca de quarenta pessoas. Alguns homens amigos ajudavam com filmagem, panfletagem, montagem de barraca/tenda, etc... O clima era o melhor possível. Algumas outras expressões públicas e coletivas do mesmo sentimento aconteciam na mesma praça a curta distância da nossa.

Destaco a manifestação organizada pela Comissão das Mulheres da Câmara dos Vereadores, com a presença, é óbvio, das vereadoras, além de organizações/ONG'S e pessoas coligadas ao evento. A banda de música da Polícia Militar se apresentou divinamente bem, tocando canções para as mulheres. Um locutor fazia o seu papel muito mal.

Pedi para um amigo fosse até ele entregar meus dois folhetos. Um sobre SUSTENTABILIDADE HUMANA. Outro sobre a falta de oportunidade da MULHER CEGA no mercado de trabalho, traduzida por uma de minhas crônicas de nome VOTO DE SAIAS. Assim fora feito com a solicitação de que fosse comentado no microfone. Afinal, estávamos todos ali por conta do Dia Internacional da Mulher! Imaginei que as vereadoras ficariam felizes com a participação popular em uma das Casas do Povo! Afinal, todo o arsenal lançado mão era nosso!

Eu - mera mortal - também poderia dar a minha contribuição! Jubiloso engano. Aaaaaahh!!! Sempre temos decepções com esses parlamentares que por aqui estão GRAÇAS AO NOSSO VOTO.

Tudo louvável! Nada a reclamar acerca da proposta. As lutas anunciadas eram emblemáticas e sérias!

Agora, veja o nuance CRUEL!

Meu pedido fora feito no 1º bloco da apresentação pelo locutor. Muito bem, ficamos a espera de alguma menção até pelas 16:00 horas. Nada fora dito. A festa rolava com a presença das vereadoras eleitas pelo POVO/RJ. Todos preocupados em aparecer diante das câmeras de certa Equipe de televisão.

Povo! Que Povo!

Lembram de um quadro do grande Chico Anísio, onde o personagem dizia: "...O POVO TEM MAIS É QUE MORRER"! Certamente fora esculpido na vida real!

Com algumas outras mulheres fui reclamar o MEU DIREITO de também falar no microfone sobre o tema, vez que o locutor não me dera bola. Informo que nos meus folhetos nada havia mencionando Partidos Políticos, propagandas comerciais, bem como qualquer outro tipo de vantagens pessoais.

O locutor jogou a "batata quente" para outro, e este para outro, e para outro, e para a coordenadora.

Esta, com voz rouca por conta do alto som, disse-me que eu não poderia anunciar minha luta, nem fazer uso do microfone - como sugeri - por conta da PROGRAMAÇÃO não contemplar esse tipo de interferência.

- Nem por leitura de parte do material entregue ao locutor?

-Não. A programação não contempla essa fala! Temos que seguir, RIGOROSAMENTE, a programação.

- Mas eu também tenho DIREITO. Essa Câmara dos Vereadores é do POVO! Eu sou do Povo! Vivemos num Estado Democrático de Direito, e não posso crer que a PROGRAMAÇÃO tenha EXCLUÍDO a participação popular! Estamos por aqui desde que as falas começaram e só ouvi os convidados/coligados de vocês! Os vereadores foram eleitos por nós/POVO! Como só podem contemplar parte desse POVO? Não está correto! Lindas as parcerias, contudo, também tenho a somar!

- É mas a programação não permite e tem que ser cumprida. Quem sabe ao final? Depois das 18h..

- Mas e a DEMOCRACIA que não está sendo cumprida! Como um parlamento pode fazer manifestação em espaço comum, usando a máquina coletiva, SEM contemplar na programação um espaço de tempo para a manifestação dos SIMPLES MORTAIS/POPULARES que se encontram nos arredores?! O que é isso? Nas audiências públicas os "MORTAIS" podem falar.

E a briga foi se alongando e coordenadores da Câmara se envolvendo e defendendo a tal programação. Quando perceberam que não tinham argumentos para mim, decidiram resolver a questão através de estratégias repugnantes.

Sabem o velho e covarde argumento pelo qual, em determinadas situações, melhor é o ATAQUE?

O som rolava numa altura que somente conseguíamos nos fazer ouvir se elevássemos o tom de voz. Fiquei até com pena da coordenadora que, freneticamente, repetia "A PROGRAMAÇÃO TEM QUE SER CUMPRIDA". Eu tinha que me curvar a procura de sua voz afônica. Outro "chefe" apareceu.

- A senhora está gritando e perdeu os seus direitos! Não vai falar mais nada sobre VOTO DE SAIAS!

- Coisa feia o que o senhor está fazendo! Deturpando os acontecimentos. Estou falando em tom idêntico a todas as vozes! O som está alto e todos sem voz! O volume da minha voz é por conta da altura do som ....

Percebi a voz masculina tentar argumentar. E ficou nisso mesmo.

Conclusão. A Casa é nossa, porém, apenas alguns integram o pronome "NOSSA".

O vergonhoso episódio me fez lembrar trecho, quase final, do livo A Revolução dos Bichos, do meu adorado autor "George Orwell". Escreveu George:

"TODOS OS ANIMAIS SÃO IGUAIS. MAS ALGUNS ANIMAIS SÃO MAIS IGUAIS DO QUE OS OUTROS".

Qualquer semelhança é MERA COINCIDÊNCIA!

Ai! E vamos ver o próximo outubro! Vamos reeleger os que nos fazem CALAR?

O pior cego é o que não quer ver!

A Casa dos Vereadores do RJ não é do Carioca, assim como o céu não é do avião!

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

Como limpar de verdade dados do PC ou smartphone

Prezados,

Como o título indica, o artigo abaixo explica formas de apagar dados pessoais de computadores e telefones. Há alguns anos, eu mesmo comprei um celular seminovo que veio com alguns contatos do antigo dono na agenda, portanto posso atestar que o problema de esquecer de apagar dados parece mesmo bastante comum. O texto original foi traduzido pela filial do portal Computerworld no Brasil.

Cumprimentos e bom proveito.

***

Como limpar de verdade dados do PC ou smartphone
Preston Gralla, Computerworld / EUA
11/09/2012

Se você está reciclando seu computador, smartphone ou tablet, há um problema sério que talvez tenha ignorado: Se você não limpar seus dados, pode tornar-se uma potencial vítima de roubo de identidade. A mera exclusão de arquivos usando as ferramentas normais do sistema não vai ajudar realmente - você precisa fazer uma limpeza mais profunda. Veja abaixo como fazer isso.

Limpeza de celulares, smartphones e tablets:
Smartphones e tablets essencialmente colocam toda a sua vida num pequeno pacote, incluindo contatos, e-mails, números de telefone, informações de mídias sociais e muito mais. Logo, você quer ter certeza que ninguém poderá ter acesso a toda essa informação. Você poderia tentar apagar aplicativos e contatos individualmente, mas as chances de fazer isso de forma eficaz estão perto de zero. Em vez disso, é melhor fazer uma restauração completa do telefone para acabar com seus dados e retorná-lo às configurações de fábrica. Como se faz isso varia em cada sistema operacional e, às vezes, até de dispositivo para dispositivo. Estas são instruções gerais que devem funcionar na maioria dos dispositivos, mas é melhor verificar com o manual ou o fabricante para ter certeza.

Android: Para versões anteriores ao Android 4.0, pressione Menu a partir da tela inicial e selecione Configurações > Privacidade > Restaurar configurações de fábrica. Aparecerá uma tela de aviso. Role até o final e toque em "Redefinir telefone". Se você também tem um cartão SD no celular e não quiser usar os dados num próximo telefone, também certifique-se de marcar a caixa "Apagar cartão SD".

Em dispositivos Android mais recentes, vá a Configurações e procure "Backup e reset". Selecione, e então, na tela seguinte, escolha "redefinir dados de fábrica." Você terá uma tela de aviso, juntamente com uma lista de todas as contas conectadas.

iOS: Vá a Configurações > Geral > Redefinir e selecione "apagar todo conteúdo e configurações". Isso é especificamente para a versão 5; o processo pode ser ligeiramente diferente para outras versões.

Windows Phone 7: Vá para a tela inicial, selecione Menu e, em seguida, Configurações de aplicativos do sistema. Escolha a opção Sobre e, depois, "Redefinir telefone".

BlackBerry: Vá a Opções > Configurações Gerais de Segurança e depois selecione o menu. Em seguida, selecione Limpar dispositivo portátil.

Limpando os discos rígidos do computador:
A exclusão de arquivos, pastas e aplicativos - e esvaziar a Lixeira - não adianta. Qualquer pessoa pode facilmente recriar esses dados por meio de ferramentas comumente disponíveis. Mesmo se reformatar o disco rígido, caso alguém realmente queira, poderá recuperar os dados apagados.

Isso pode ser um problema sério. Em 2003, dois estudantes de pós-graduação do Laboratório para Ciência da Computação do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) compraram 158 discos rígidos usados a partir de sites como o eBay. Apenas 12 unidades tinham os dados devidamente apagados. Ainda que cerca de 60% dos discos rígidos fossem reformatados e cerca de 45% não possuíssem arquivos neles (as unidades não poderiam sequer ser vistas pelo computador), os estudantes foram capazes de recuperar dados a partir deles, usando uma variedade de ferramentas especiais. Eles encontraram mais de 5.000 números de cartões de crédito, registros financeiros pessoais e corporativos, registros médicos e e-mails pessoais.

O que você pode fazer para manter seus dados seguros? Obtenha um programa de limpeza de disco, de preferência um que siga as normas do Departamento de Diretrizes para Defesa do Saneamento de Mídia dos EUA - ver detalhes em Inglês aqui: www.destructdata.com/dod-5220-erasure-standard.html -. Esses programas substituirão diversas vezes todo o disco rígido por dados, garantindo que os originais não possam ser recuperados. Se você usá-los, seja paciente, pois pode levar várias horas até limpar o disco rígido.

Um aplicativo bem conhecido e gratuito que atende às normas do Ministério da Defesa, de acordo com a Universidade de Auburn, é o Darik's Boot and Nuke - www.dban.org/ -. O software cria um disco de inicialização que apaga tudo no disco rígido. Ele também pode ser usado com disquetes (lembra deles?), Drives USB, CDs e DVDs. Outro gratuito para Windows que também atende as normas do Ministério da Defesa é o Eraser - http://eraser.heidi.ie/ -.

Se você tem um Mac, pode usar o Utilitário de Disco que se encontra na pasta Aplicativos > Utilitários. Pode também baixar um aplicativo de terceiros, como o ShredIt X, da Mireth Technology - www.mireth.com/pub/sxme.html - (a versão completa sai por 2

5 dólares mas você pode testá-lo gratuitamente), que permite destruir arquivos, isto é, substituir o conteúdo deles várias vezes, bem como limpar o disco rígido local, unidades de rede e CD-RWs. Há uma versão para Windows também.

Caso esteja realmente nervoso, existem dispositivos de hardware que lhe permitem limpar suas unidades, como o Drive eRazer Ultra - www.computerworld.com/s/article/9223767/Sanitize_your_hard_drives_with_Drive_eRazer_Ultra -. Ou então, pode enviá-lo a um serviço de trituração de disco rígido que vai destruir fisicamente a unidade. Uma vez limpo, o dispositivo se torna seguro para ser vendido, doado ou reciclado.
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Colunista:  VALDENITO DE SOUZA (vpsouza@terra.com.br)

* Patente cearense disponibilizará tablet em braille

Equipamento também possui a função de sintetização de voz e deverá estar no mercado a partir do ano que vem.
Um dos principais desafios dos deficientes visuais é ter acesso a leitura em braile de 100% de qualquer texto produzido no Brasil ou no mundo. Esse sonho deve ser possível a partir de 2012 graças ao Projeto Portáctil desenvolvido por professores do Instituto Federal do Ceará (Ifce) juntamente com a empresa incubada AED Tecnologia. O equipamento é capaz de permitir a leitura de documentos impresso ou digitalizados, bem como a escrita de documentos, utilizando uma ou mais células braile.

A câmara do tablet fotografa a folha do livro, que é escaneada em OCR e transformada em texto editável. "O tablet, que possui a interface feita no Android, permite comunicar via bluetooth para mostrar numa célula braile com formato de mouse o que está sendo lido no texto, dando ao usuário total controle de navegação sobre o texto exibido nessa modalidade de linguagem", explica um dos "inventores" pertencente à empresa incubada, Heyde Leão.

O Portáctil, com patente cearense, é financiado pelo Ministério da Educação (MEC) desde 2010 após o reitor do Ifce Cláudio Ricardo Gomes de Lima ter apresentado a ideia ao ministro da Educação Fernando Haddad. Na próxima semana, o grupo de pesquisadores do Instituto irá à Brasília apresentar o resultado do trabalho e informar ao ministro que o protótipo está pronto e já poderá ser disponibilizado para a educação pública brasileira em 2012.

Também serão traçadas estratégias pelo MEC para que possa entrar em fase de produção, a partir de licitação, pela indústria nacional. "Será um novo tempo para o deficiente visual", afirma o projeto tem à frente o professor Anaxágoras Maia Girão, também coordenador geral do Portáctil. Segundo ele, o projeto, coordenado pelo Laboratório de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento em Automação, ainda possui função de sintetização de voz, permitindo a leitura aos que não dominam a linguagem braile.

O objetivo do projeto é a inclusão de deficientes visuais na educação, salienta Heyde Leão. Segundo ele, o tablet poderia ser um diferencial, uma vez que é bastante custosa a produção de livros em braile. Um livro em braile, além do tamanho grande, precisa de mais de um volume para nele caber o original da edição comum. "O tablet pode armazenar muitos livros em braile", destaca.
Um dos integrantes da equipe, professor Elias Teodoro Júnior, ainda lembra que o equipamento se comunica com o tablet via bluetooth, o que permite que, na ausência do tablet, possa ser usado num celular do tipo smartphone. De acordo com o professor, a iniciativa tem como objetivo assegurar a inclusão de deficientes visuais na modernidade da educação. "Atualmente, temos pouca literatura em braile e a um custo muito alto. Esse equipamento possibilitará a leitura de qualquer documento". O Projeto Portáctil, tem patente depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

O equipamento possibilita a escrita, outra função adicional. Para Heyde Leão, ainda não é possível definir preço, uma vez que o MEC colocará os resultados do projeto em licitação pública para a indústria, sendo vencedora a proposta mais barata e de mais qualidade. Para dar uma ideia de comparação, ele cita o preço da máquina de braile, que tem mais de 60 anos no mercado e custa entre R$ 6 mil a R$ 7 mil. "As pessoas precisam desse tipo de solução para uma vida mais digna. Os valores finais devem ser justos".

//Fonte:Portal Inclusivo 02/10/2012


*Cientistas fazem computador entender arte como os humanos

A compreensão de arte sempre foi considerada uma tarefa para seres humanos, mas quando os cientistas da computação Lior Shamir e Jane Tarakhovsky da Universidade Tecnológica Laurence, em Michigan (EUA), resolveram abordar a questão “máquinas podem entender arte?”, o resultado foi um algoritmo que mostra que os computadores podem, sim, compreender arte de uma forma semelhante à que os historiadores da arte fazem suas análises, igualando a percepção de críticos especializados de arte.
O novo “especialista” foi alimentado com 1.000 pinturas de 34 artistas reconhecidos, e a sua análise foi surpreendente. Ele separou corretamente pintores modernos de pintores clássicos, e dentro dos grupos maiores, agrupou corretamente pintores que fazem parte da mesma escola.
Pintores renascentistas, como Rafael, Leonardo e Michelangelo, foram agrupados, assim como os pintores barrocos Vermeer, Rubens e Rembrandt. Pintores mais modernos também foram separados corretamente, com o pós-impressionista Gauguin sendo classificado junto com Cézanne, e os surrealistas Salvador Dali, Max Ernst e Giorgio de Chirico juntos em outro grupo.
O algoritmo funciona analisando as imagens e criando um conjunto de 4.027 descritores numéricos, que traduzem em números conceitos como textura, cor e forma.
Com estes números, técnicas de reconhecimento de padrões e métodos estatísticos permitem identificar padrões complexos de similaridade, e diferenças entre os estilos artísticos são detectadas e quantificadas.
O teste mostrou que as máquinas conseguem classificar corretamente os pintores melhor que humanos não treinados, que tem dificuldades, por exemplo, entre diferenciar obras do início e do fim do renascentismo, ou do maneirismo e romanticismo. Com isto, a pergunta tem uma resposta surpreendente: os computadores conseguem compreender a arte, e com uma performance semelhante à de um especialista.

//Fonte:Science Daily


*As vantagens de um cego no mundo do marketing eleitoral

O massoterapeuta Leandro Aparecido de Souza votou hoje cedo no Instituto dos Cegos

O massoterapeuta Leandro Aparecido de Souza votou hoje cedo no Instituto dos Cegos
Sem a imagem para atrapalhar, quem é deficiente visual pode se sentir privilegiado em uma campanha eleitoral. Fica mais difícil enganar esse tipo de eleitor com sorrisos ou beijinhos em criancinhas nas propagandas de TV ou impressos de campanha.
A lição que fica é óbvia. “A gente tem de ouvir mais e olhar menos, para saber quem é quem. Não adianta ser bonitão, ou ficar rindo por aí”, diz o massoterapeuta Leandro Aparecido de Souza.
Para quem não enxerga, poder econômico que forra a cidade de material de divulgação quase não faz efeito. Marqueteiros não têm vez, não tapeiam pela construção de uma imagem falsa, nem pela edição da propaganda eleitoral.
Bandeiraço então… Pode ter milhares de meninas lindas empunhando bandeiras com o número do candidato, não vão conquistar qualquer voto.
Hoje, na urna, Leandro confirmou o voto em duas pessoas que têm a voz tranquila, mas demonstram segurança na avaliação de Leandro. “O tom deles é de cortesia, de educação. Não voto em quem grita muito e é mal educado. Isso é coisa de gente autoritária”.
O músico Orlando Brito também nunca viu a figura de um candidato e sabe que a fala mansa também pode enganar, por isso só presta atenção no “conteúdo”. “Ser simpático qualquer um pode ser em época de eleição. Mas para gente, não tem como se deixar levar por nada além do que se diz. Não enxergar tem lá suas vantagens. Só o que fica são as propostas”.
Para ele, a lição maior a ser dada por um cego é “ouvir mais” e dar menos valor à imagem.
A professora Telma Nantes ouviu debates, acompanhou propaganda eleitoral, foi abordada por gente com propostas especificas para portadores de deficiência, mas decidiu que quer mais. Apesar de não ver, consegue ir mais longe e pensar como cidadã. “Não fico só pensando nas minhas causas, tenho de pensar como cidadã”.
Apesar de achar que é mais difícil enganar um deficiente visual, pela habilidade que os cegos tem de ouvir até o que não é falado, ela pede licença para errar. “A gente escolhe, pode estar errado, mas pelo menos apostamos em algum conteúdo”.
A professora Telma Nantes diz que ouviu debates e acompanhou propaganda eleitoral.

//Fonte: http://www.campograndenews.com.br


*Com ilustrações coloridas e com texturas, textos em braille, fonte ampliada e versão em áudio, Fundação Dorina Nowill para Cegos lança versão acessível as crianças cegas e com baixa visão do conto infantil "O Patinho Feio".

A Fundação Dorina Nowill para Cegos lançou no dia 18 de setembro a versão acessível e inclusiva do livro infantil "O Patinho Feio", de Hans Christian Andersen.
O lançamento contou com a ilustre presença da Princesa Mary Elizabeth, esposa do Príncipe Herdeiro da Dinamarca, que na oportunidade fez uma visita à instituição e entregou exemplares da obra para crianças com deficiência visual.
Essa é uma edição do conto totalmente acessível também as crianças cegas e com baixa visão.
O livro impresso braille, fonte ampliada, conta com ilustrações coloridas, com texturas e verniz, além de versão em áudio com a audiodescrição de todas as imagens e efeitos sonoros lúdicos.
A proposta é de uma viagem ao mundo dos sentidos, para que as crianças possam descobrir através dos dedos um mundo de contornos, figuras e situações novas.
O pequeno leitor vai interagir com o livro sendo que cada página será uma nova descoberta.
A obra permite que crianças cegas ou com baixa visão leiam o livro em companhia da família e dos colegas de classe, proporcionando uma leitura interessante e prazerosa, com recursos de acessibilidade importantes para a compreensão de todas as pessoas.
Para Edni Silva, pedagoga especialista em deficiência visual é importante que todas as crianças tenham contato com os livros.
E sem dúvida, um livro se torna mais convidativo as crianças com e sem deficiência visual se possui ilustrações, relevo, texturas e outros estímulos a leitura.
A obra é um clássico conto de fadas infantil escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen e publicado pela primeira vez em 11 de novembro de 1843.
Os livros infantis que contaram ainda com uma versão em áudio serão distribuídos para 1.000 bibliotecas e escolas públicas no Brasil.
A publicação conta com o patrocínio da empresa Dinamarquesa de cuidados com a saúde Novo Nordisk.
A Fundação Dorina Nowill para Cegos, é referência na produção de livros e revistas acessíveis, nos formatos braille, falado e Daisy que são distribuídos gratuitamente
para pessoas com deficiência visual e para mais de 5 mil escolas, bibliotecas e organizações em todo o Brasil.
Há 66 anos, a instituição também facilita a inclusão social de crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão, por meio de serviços gratuitos de reabilitação, educação especial, clínica de baixa visão, programa de empregabilidade.

//Fonte: Rede Saci



# 11.PERSONA

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

Entrevistado Professor Nildo Paiva. Eleito vereador no município de Paraguaçu Minas Gerais

1. Onde nasceu, se possível, conte um pouco sobre sua  família e sua infância.

Nildo: Sou natural de Machado, sul de Minas Gerais e sempre morei na zona rural de
Paraguaçu. Sou caçula de 8 irmãos, meu pai era lavrador e minha mãe dona de casa.
Na minha infância me diverti muito com os meus vizinhos.


2. Conte sobre sua deficiência visual, ou seja, possui cegueira total ou parcial, nasceu com o problema ou aconteceu depois?

Nildo: Comecei a perder a visão quando fui para a escola e logo depois tive que abandonar
os estudos. Hoje possuo cegueira total decorrente da catarata congênita.


3. Fale sobre como fez para estudar morando num local onde não havia escola especial para cegos

Nildo: Fiquei longe dos estudos por 5 anos, até que em 1987 eu comecei a aprender o braille em
Paraguaçu, pois lá havia sido aberta uma sala de recursos para deficientes visuais.

4. Como conseguiu ingressar na faculdade e quais foram as maiores dificuldades para concluir o curso?

Nildo: A faculdade que estudei fica mais ou menos a uns 17 km da minha casa. Eu tive bastante apoio deles, principalmente na hora das provas. Eu sempre fazia brincadeira com eles e vice-versa. A minha sala era no quarto andar e não tinha elevador e como sempre tive que me adaptar.
Na faculdade a maior dificuldade era a falta de material em braille, mas, tive apoio de todos os professores e para suprir a falta de material adequado, eu gravava as aulas. As apostilas eram levadas para a  sala de recurso, onde nós gravávamos.


5. Depois de conseguir concluir o curso de história, como se deu seu ingresso no primeiro emprego como professor?

Nildo: Meu primeiro trabalho foi na Escola Pedro Leite em 2004, eu substitui uma professora de licença e tive o maior apoio da direção, dos funcionários e até mesmo dos alunos. Em 2005 passei em primeiro lugar no concurso para professor do estado em Paraguaçu. No ano seguinte eu tomei posse como professor efetivo na Escola Padre Piccinine, onde estou até hoje. Minhas dificuldades são: não tenho o livro didático em braille, os computadores não são acessíveis e a escola é cheia de degraus e eu tive que me adaptar a ela.


6. Fale sobre sua trajetória política, como começou sua militância?


Nildo: Entrei para a política em 2007 a convite do vereador José Roberto, no ano seguinte fui candidato mas, não fui eleito. Neste ano novamente me candidatei e fui eleito com 540 votos.


7. quais são seus projetos políticos para seu mandato como vereador, em que áreas pretende focar suas ações?

Nildo: Trabalharei por uma Paraguaçu melhor. Meu foco será a saúde e a educação, lutarei pela implantação do conselho de direito da pessoa com necessidade especial.


8. o que espera dos colegas de parlamento?

Nildo: Espero contar com o apoio dos colegas de parlamento.


9. Nos conte sobre como é o estado de Minas Gerais para os deficientes visuais, ou seja: existe facilidade para locomoção nas ruas e nos meios de transportes? Como é o campo de trabalho e a educação?

Nildo: Por aqui a acessibilidade ainda não chegou, nem nas ruas nem nos meios  de transportes. O que existe é que em alguns espaços públicos ha um pouquinho  de acessibilidade. As ruas são asfaltadas mas os passeios na maioria das vezes tem buracos em alguns lugares tem degraus.
nunca pensei em sair do interior pois gosto daqui, e, com o salário de professor numa cidade grande, é muito difícil viver.


10. Quais são seus planos para o futuro na carreira política e na vida privada?

Nildo: Na política vou dar um passo de cada vez, e, no pessoal, vou fazer um curso de inglês e penso no mestrado ou psicologia. 



# 12.SAÚDE OCULAR

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

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


*Transplante de córnea é o mais realizado no Brasil

Nesta quinta-feira (27), celebra-se o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. 

No ano passado, conforme o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foram realizados mais de 14 mil transplantes de córnea no País. 

Brasília, 25/09/2012 - De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, que fica no âmbito do Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o segundo lugar em volume e transplantes do mundo e o primeiro lugar se for considerada a relação número de transplantes e Produto Interno Bruto (PIB). Este quadro deve-se ao fato de o País possuir um dos maiores programas públicos de transplantes. "Estabelecer-se um dia para voltar a atenção para a extensão da disposição do doador é muito relevante nesta trajetória da possibilidade de proporcionar continuidade na descontinuidade da vida", reflete o especialista em transplante de córnea do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Guilherme Rocha.

Em 2011, conforme dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), foram realizados, no Brasil, 14.182 transplantes de córnea. É o líder em transplante no País. Em segundo lugar, posicionam-se os transplantes de rim, com 4.820 cirurgias realizadas e em terceiro, o de fígado, com 1.432 substituições feitas.  

De acordo com o oftalmologista Guilherme Rocha, uma das razões para o sucesso deste transplante é o fato de que a córnea não possui vascularização sanguínea, o que confere maior aceitação do organismo ao corpo estranho que é implantado, quando comparado ao transplante de outros órgãos e tecidos. 

Três causas - De acordo com Rocha, dentre as várias patologias que podem levar à necessidade do transplante de córnea, três destacam-se como principais motivadoras. A primeira causa, que leva o maior número de pessoas em idade adulta ao transplante, é o ceratocone. Trata-se de uma alteração do tecido corneano, a qual provoca o afinamento e o encurvamento progressivo da córnea, gerando o aspecto de um cone. O portador de ceratocone terá sintomas variáveis de acordo com o seu estágio de seu desenvolvimento. Primeiramente, o paciente percebe uma baixa visão de forma progressiva, mesmo com correção (óculos e/ou lentes de contato); sensibilidade à luz, que se intensifica à noite ou em ambientes escuros (cinema, dirigir à noite) e dificuldade de se adaptar e tolerar a lente de contato.

A segunda é conhecida como ceratopatia bolhosa. Conforme o oftalmologista do HOB, esta patologia desencadeia inchaço e formação de bolhas na córnea, consequência da perda de células do endotélio, a camada mais interna da córnea, e que tem a função de manter a transparência deste tecido para que a luz penetre e forme as imagens no cérebro das pessoas com perfeição. 

As cicatrizes e traumas, alerta Rocha, são a outra situação que mais conduz à exigência de transplantes de córnea. 

A córnea pode ser vista como um bloco de folhas de papel, cada folha é uma camada, ilustra Rocha. A partir desta visualização, podemos entender melhor onde se dá o transplante e o quanto a tecnologia e as técnicas evoluíram garantindo ao paciente transplantes, cada vez, menos invasivos e recuperações, cada vez, mais rápidas.

Duas técnicas - Há duas técnicas de transplante de córnea atualmente, explica o oftalmologista Patrick Tzelikis, também especialista em transplantes no HOB. Uma das técnicas chama-se transplante lamelar, no qual é removida uma parte da córnea. Este transplante pode ser lamelar anterior profundo para as patologias que acometem a parte anterior da córnea com endotélio normal como, por exemplo, ceratocone, cicatrizes. Também pode ser transplante endotelial, no qual é removido apenas o endotélio e preservado o restante da córnea, é o caso por exemplo das ceratopatias bolhosas. 

A segunda técnica é identificada como transplante penetrante e caracteriza-se por remover toda a espessura da córnea.

A recuperação, em cada caso, apesar de haver uma estimativa, vai depender da causa que originou aquela necessidade de transplante e da idade do paciente, sublinha. "Mas em todos os casos, o período mais crítico está nos primeiros 30 a 90 dias, do pós-cirúrgico, por oferecer maior risco de rejeição, infecção e trauma", acrescenta Tzelikis. 

O transplante lamelar, seja anterior ou do tipo endotelial, apresenta o benefício de preservar as camadas normais da córnea do paciente e remover apenas as comprometidas. Com isso, o paciente recebe menor quantidade de tecido doador, diminuindo o risco de rejeição, frisa o médico. Esta técnica de transplante é válida para pacientes que estão com a camada mais interna da córnea doente, o endotélio. Entre os ganhos desta técnica, que ainda é pouco difundida no Brasil, está a recuperação visual total no período de 90 dias, em média. Um período bastante inferior quando comparado aos 12 meses exigidos por um transplante penetrante. 

O transplante lamelar profundo, visto como uma tendência mundial, é o procedimento mais recomendado. A técnica consiste em substituir apenas uma parte da córnea e corrigir somente a região onde está localizado o problema e mantém o endotélio. Segundo o cirurgião Tzelikis "a vantagem do transplante lamelar é que, sendo substituída uma parte menor, o risco de rejeição também reduz e, além disso, a parte saudável da córnea do paciente não é removida". 

A cirurgia de transplante de córnea é realizada em torno de uma hora, mas os cuidados que o paciente precisa ter no pós-operatório exigem atenção por cerca de um ano e devem ser rigorosamente observadas para o sucesso do procedimento. 

Já o transplante convencional ou penetrante, onde a córnea é substituída na sua totalidade, apesar de ainda ser o mais empregado, vem sendo lentamente substituído pelos lamelares nos últimos anos. Este procedimento caracteriza-se pelo fato de que a porção central da espessura da córnea do doador é enxertada no olho do receptor. A recuperação do paciente leva em média um ano e a evolução deve ser acompanhada pelo médico para evitar inflamações, monitorar reações de uma eventual rejeição e determinar o momento exato de retirar os pontos, destaca Tzelikis. 

Riscos - De acordo com os especialistas do HOB, um dos maiores riscos a que está sujeito um paciente que realiza um transplante da córnea é o de infecção e rejeição, em razão de ter recebido um novo órgão. Os cuidados no pós-operatório, desta forma, vão além das visitas médicas para avaliação. O transplantado deve, por exemplo, usar óculos de proteção para atividades do dia-a-dia, aplicar colírio de corticoide conforme indicação médica, ter muita atenção com a higiene, evitar levar as mãos aos olhos, nunca coçar os olhos, este hábito pode romper os pontos, aconselham.

Serviço - Diante do diagnóstico de necessidade de transplante de córnea, o paciente deve: 

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

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

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

Exceções - Guilherme Rocha reitera que a fila de transplantes é única, independente da instituição onde foi realizada a solicitação e que em apenas seis situações é determinada priorização de córnea ou transplante de urgência. As indicações são quando há perfuração ocular; retransplante após falência primária de enxerto; úlcera de córnea sem resposta ao tratamento; descementocele; idade inferior a sete anos e opacidade corneana bilateral.


*Crescem expectativa de vida dos brasileiros e necessidade de atenção à saúde ocular

Terceira idade exige maior atenção às doenças oculares. Nesta segunda-feira (1º /10) comemora-se o Dia do Idoso no Brasil. 

Brasília, 1º/10/2012 - Dados recentes publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Censo Demográfico de 2010 revelam que, em apenas cinco anos, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 71 anos e três meses para 73 anos e quatro meses.  Há 50 anos, a expectativa de vida no País era de 48 anos. Os idosos, atualmente, correspondem a 14% da população adulta no Brasil e a projeção do IBGE é de que, em 2020, esse público aproxime-se dos 30% .

Com a idade também chegam problemas de saúde, principalmente os relacionados à visão. "O olho também envelhece e sofre os resultados, as alterações deste processo. Contudo, quando se mantém hábitos de vida saudáveis e   acompanhamento do oftalmologista, os riscos de danos irreversíveis à visão são minimizados", explica o oftalmologista diretor do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Sérgio Kniggendorf (CRM 10.111/DF) nesta segunda-feira (1º /10) , quando se comemora o Dia do Idoso no Brasil. 

DF - O Distrito Federal é a unidade da Federação que concentra a média de expectativa de vida mais alta do País, conforme o IBGE. Os brasilienses em média vivem 75,8 anos. Avaliado pelo gênero, a expectativa de vida das mulheres é também a mais alta do Brasil. Elas vivem, em média, 79,6 anos. Os homens, até os 75,8 anos de idade.

Segundo o oftalmologista do HOB, os exames periódicos anuais são essenciais para o diagnóstico precoce das patologias que acometem os olhos. Uma simples consulta ao oftalmologista pode salvar a visão para a  vida toda já que a maioria das anomalias oculares levam à perda irreversível da visão se não tratadas em tempo, adverte.

Kniggendorf lista os principais problemas de visão que acometem os idosos:

Catarata - A catarata é considerada a principal causa de cegueira reversível do mundo, "também resulta da perda progressiva da transparência da lente natural do olho, que é o cristalino. Pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum após os 50 anos".  Dados do CBO apontam que, atualmente, existem cerca de 350 mil cegos por catarata no Brasil.

Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) - O diretor do HOB conta que esta anomalia degenerativa da retina (fundo do olho) "se manifesta após os 50 anos de idade, leva à perda da visão central e se não tratada em tempo é irreversível". Três milhões de brasileiros sofrem com DMRI atualmente, contabiliza o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Glaucoma - Consiste em uma anomalia genética que se manifesta silenciosamente, principalmente na terceira idade. "O paciente apresenta perda progressiva da visão periférica causada por aumento da pressão intraocular. É a principal causa de cegueira irreversível no mundo", explica o especialista do HOB. No Brasil, existem pelo menos um milhão de pessoas portadoras conscientes do glaucoma e outro um milhão que não sabe que tem a anomalia, estima o CBO. 

Hipertensão ocular e diabetes - As doenças vasculares causadas por hipertensão ocular e diabetes são as mais comuns na terceira idade. Kniggendorf explica que essas anomalias afetam os vasos da retina provocando oclusões (trombose e infarto) e estão diretamente ligados à gravidade da doença de base. De acordo com o CBO, o paciente diabético tem 30 vezes mais chances de tornar-se cego do que um paciente não diabético.

Presbiopia - Consiste na piora da visão para perto conhecida como vista cansada.  "É a perda de acomodação que impede o olho de focar longe e perto. Começa aos 40 e se completa aos 60 anos de idade. As pessoas com idade acima dos 55 anos apresentam esta condição", define o diretor do HOB. No Brasil, segundo dados do CBO, cerca de 38 milhões de pessoas são présbitas.

Sérgio Kniggendorf salienta que este desenvolvimento do organismo que alcança a visão não pode ser evitado, mas seus efeitos podem ser minimizados, impedindo a evolução de patologias oftalmológicas e a perda da visão. Para o tratamento de todas, porém, manter hábitos saudáveis é importante.  "Além da alimentação e dos cuidados gerais com a saúde, o hábito mais importante que o paciente deve ter em qualquer idade é o de realizar exames periódicos", defende o médico. 

Quando diagnosticados no início, todos os casos podem ser tratados e impedir a perda da visão. "A catarata pode ser operada e recuperar por completo a visão sem sequelas. A presbiopia é corrigida com uso de óculos ou de cirurgia. O glaucoma pode ser tratado com colírios específicos. As doenças vasculares pode ser monitoradas e minimizadas com um controle sistêmico rigoroso (pressão arterial, colesterol e glicemia). A degeneração pode ser tratada com medicamentos que revertem a visão quando já existem vasos anômalos e com uso de vitaminas antioxidantes é possível diminuir o risco de progressão", alenta Kniggendorf.

O médico lembra que um fator de risco importante a ser considerado no controle e desenvolvimento das causas que prejudicam a visão é o hábito de fumar. "O cigarro é o principal fator de risco evitável para as doenças oculares", adverte.


*Não saia sem óculos nesses dias nublados e de seca

Brasília, 19/9/12 - Quem vive no Distrito Federal precisa aprender a conviver de forma saudável com os raios ultravioletas (UV) e proteger os olhos inclusive nesses dias nublados, de seca, poeira e fumaça das queimadas. A uma altura de 1,2 metro acima do nível do mar, encravada no Planalto Central, a cidade é envolvida por uma vegetação de cerrado forjada por este ambiente. A escala meteorológica Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) hoje, por exemplo, mostra  que no mesmo dia a incidência de raios UV no DF vai de moderado a extremo. 

Grande parte da população ainda preocupa-se com a ação dos raios UV sobre a pele, o cabelo, mas não está atenta aos efeitos de médio e longo prazo que o sol exerce sobre os olhos também. 

Os efeitos dos raios solares são nocivos aos olhos e a proteção é fundamental para evitar, catarata precoce, pterígio e lesão da mácula na retina, alertam os oftalmologistas. 

Sem esforço - Os cuidados com os olhos, não requerem esforços, apenas atenção e novos hábitos para alguns. 

É muito importante, segundo o oftalmologista brasiliense Canrobert Oliveira, do HOB, observar, por exemplo, se a lente dos óculos possui a indicação de filtro. Os melhores óculos são os que apresentam um filtro com 100% de proteção contra a radiação UVA e UVB.

Mesmo com dias nublados, sem sol, o hábito de sair à rua com óculos escuros dotados de filtros de proteção contra a incidência de raios ultravioletas (UV) A e B deve ser cultivado. "Acontece que quando usamos óculos escuros a pupila abre-se e é maior a quantidade de luz que penetra em nossos olhos. Se as lentes escuras são desprovidas de filtro UVA e UVB, os neurônios da mácula - área da retina responsável pela visão central - sofrem danos irreversíveis", explica o médico.

Pesquisas constatam que 25% da população com mais de 75 anos de idade apresenta algum grau de degeneração macular.

Canrobert sublinha que como o efeito da incidência dos raios UV nos olhos aparece em longo prazo, descuidos na proteção dos olhos na infância, ou na juventude podem acarretar danos na vida adulta. 

Crianças de óculos - Dentro desta perspectiva, a oftalmopediatra, Dorotéia Matsuura, declara que "óculos de sol em crianças não é mais brinquedo". Ela sugere que as crianças passem a usar óculos de sol entre os dois e três anos de idade. "Nessa fase, 
a criança apresenta menor resistência e aceita usar os óculos como um acessório", constata. Para aqueles que têm menos idade ainda, os bebês, o ideal é a utilização de viseiras e bonés, além do protetor solar.

EFEITOS

Saiba como se manifestam os problemas visuais que podem surgir ou ser acelerados por falta de proteção aos olhos diante da intensidade da luz e do nível de radiação solar: 

- A catarata precoce caracteriza-se pela opacificação do cristalino (lente natural do olho) antes dos 40 anos de idade. O único tratamento existente é a cirurgia de substituição do cristalino por uma lente intra-ocular.

- O pterígio aparece como um tecido que se desenvolve sobre a córnea e deixa a visão borrada. O paciente fica com a sensação permanente da existência de um corpo estranho nos olhos. Está diretamente relacionado à exposição dos olhos aos raios solares.

 O tratamento também é cirúrgico. 

- A lesão da mácula nesses casos pode ser consequência de uma queimadura pela exposição em ambiente extremamente claro. A mácula é a parte mais sensível da retina, é onde se forma a visão central, responsável pela percepção do detalhe nas imagens que chegam ao cérebro.

ACOMPANHE

 Existe uma escala meteorológica que mostra, quanto mais alto o índice ultravioleta, maior o risco de danos à pele e aos olhos. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) disponibiliza no site http://satelite.cptec.inpe.b/uv/  a previsão atualizada em uma escala de radiação de raios ultravioleta sobre as regiões e cidades brasileiras. Com estas informações é possível avaliar o grau de proteção necessário a cada dia. 

Quando o índice for menor do que 2, de acordo com a orientação do site e da Organização Mundial da Saúde, não é necessário precauções. A faixa entre 3 e 7 requer cuidados como procurar um local à sombra para ficar ao ar livre, principalmente em horário próximo ao meio-dia, e usar boné e protetor solar. Quando o índice for superior a 8, as medidas de proteção deverão ser extremas, como evitar o sol ao meio-dia, permanecer na sombra, usar camiseta, boné, óculos de sol com proteção UVB e protetor solar.


*Dia da Criança

Quase um milhão de crianças com deficiência visual no Brasil

Dia da Criança é para celebrar a infância e também chamar a atenção para o desenvolvimento daqueles que formarão a nação do futuro. Para ser produtivo na idade adulta, é preciso ter boa visão para aprender na infância. 

Brasília, 9/10/2012 - Mais de 950 mil crianças brasileiras, com até nove anos de idade, apresentam algum grau de deficiência visual. Os dados, divulgados recentemente, foram extraídos do Censo 2010 do IBGE. Para a oftalmopediatra do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura, "o número confirma que os problemas oculares facilmente detectáveis em crianças, no início da idade escolar, são erros refrativos como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo". 

Erros refrativos - Com miopia a criança vai ter dificuldade de enxergar à distância. "Apesar de ver de perto, uma criança míope apresenta dificuldade ao executar as tarefas dentro de sala de aula", esclarece a oftalmologista.

Já com hipermetropia, a criança pode até enxergar bem, mas às custas de um grande esforço visual. "Esta é uma criança que vai se desenvolver mais lentamente na escola durante o aprendizado e pode apresentar sintomas como dor de cabeça e cansaço visual, os quais evidenciam a presença de problemas visuais", alerta.

Dorotéia descreve que com astigmatismo, a criança poderá enfrentar dificuldade para enxergar tanto de longe quanto de perto e muito cansaço visual, apresentando também sintomas como dor de cabeça e dor nos olhos. "Crianças com astigmatismo apresentam um rendimento escolar abaixo do esperado normalmente, porque têm sérias dificuldades de aprendizado", conta.

Identificação - A médica do HOB lembra que pais e professores precisam ficar atentos aos sinais como baixo rendimento escolar, dor de cabeça e dor nos olhos, vermelhidão ocular, coceira e fotofobia. "Algumas escolas já dispõem professores capacitados 
para identificar dificuldades de visão apresentadas pelos alunos. Nesses casos, quando a criança tem um rendimento abaixo do esperado é encaminhada para avaliação com oftalmologista para realizar exames que permitirão um diagnóstico preciso sobre a quantidade e qualidade da visão da criança. Quase sempre o tratamento é simples. Na maioria dos casos, óculos ou uso intercalado de tampão, nos casos de estrabismo são a base do tratamento", adianta Dorotéia Matsuura. 

Consequências - A oftalmopediatra adverte que se os erros refrativos das crianças não forem tratados em tempo, podem desencadear problemas visuais irreparáveis. "A ambliopia também conhecida como olho preguiçoso, é a consequência mais comum de erros de refração e de estrabismo. Consiste na baixa visão de um olho estruturalmente normal, mas que não recebe do cérebro as informações suficientes para um bom desempenho visual.  Essa condição é a maior causa de baixa visão na infância", explica a especialista.

Há uma idade limite para tratar estrabismo. "Até os seis anos de idade, a criança ainda pode desenvolver a visão no olho amblíope, porque é a idade limite do processo cerebral chamado plasticidade sensorial. Ou seja, é o período em que o cérebro está em fase de formação e desenvolvimento de visão", esclarece Matsuura.

Economia - Ao projetar os problemas visuais das crianças em longo prazo, a médica alerta para o fato de que poderão se tornar adultos impedidos de exercer suas profissões em todo o potencial devido ao fato de não enxergarem adequadamente. "O impacto social e econômico deste problema é relevante. Essas crianças serão adultos que, além de não desenvolverem toda a sua capacidade produtiva, vão faltar mais ao trabalho, porque vão necessitar de mais consultas oftalmológicas, bem como de tratamentos e ficarão limitados no seu espectro de oportunidades de trabalho", observa a médica.

Mais informações

Assessoria de imprensa do HOB
ATF Comunicação Empresarial
Contatos: Teresa Cristina Machado / José Jance Grangeiro
Tel.: (61) 3225-1452



#13. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

Nome: Genezio Fernandes Vieira.
Formação: Nível superior em Direito.
Estado civil: Casado.
Profissão: Procurador da Fazenda Nacional.
Período em que esteve no I B C.: De 1974 a 1982.

Breve comentário sobre este período: Foi, com certeza, uma das épocas mais ricas de minha vida, onde tive a oportunidade de ter vários amigos e amigas, muitos dos e muitas das quais tenho como irmãos, onde tive a oportunidade de ver que a cegueira não é tão intransponível assim como pintam e onde tive as condições de adquirir a bagagem intelectual, sobre a qual construí tudo o que consegui ser, o que para um cearense pobre do meio das caatingas, a meu ver, é muita coisa.

Residência Atual: Av. Rio Grande do Sul, Nº 748, apt. 101, Bairro dos Estados, João Pessoa, PB, CEP 58030-020.

Objetivos Neste Reencontro: Objetivo deixar um grande abraço a todos os amigos e dizer que fico na torcida de que, se possível, o Jornal Contraponto realize o primeiro encontro nacional de ex-alunos do IBC, de preferência, no famoso "casarão".

Contatos: (fones e/ou e-mails)
telefone do trabalho: (83)3216-4481 e 3216-4512;
telefone de casa: (83)3243-8555.
celular: (83)8852-6303.
genezio.vieira@globo.com



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

*Nem só de histórias de si mesmo vive o poeta. 

Há quem pense, erradamente, que todos os versos que fazemos são motivados por fatos ou pessoas que se relacionam a nós, ou conosco, mas nem sempre é assim. A letra de música que fiz, e transcrevo após os asteriscos, é um exemplo do que digo. Creio que pelo menos alguns colegas desta lista ainda se lembrem do Cosme Nunes, cearense que foi aluno do I B C na minha época,
e que lamentavelmente já nos deixou. Este amigo trabalhou comigo no Arsenal de Marinha, dando sequência assim à convivência que iniciáramos na escola. Certa vez ele me contou de uma mulher que ele conhecera no ônibus em que viajava e, entusiasmado, pediu que fizesse uma música para
ela. Em atenção ao amigo, fiz a música cuja letra mostro em seguida, falando de e a uma mulher que jamais conheci.

****
MARIA LUÍSA

Maria Luísa,
Teu nome a brisa
Murmura
Na canção da tarde,
Tão doce, tão meiga
E tão pura!
E a ave que canta
Alegre na glória do alvorecer,
Vem, com seu trinado,
Teu nome encantado
Também me dizer.
Na noite vazia,
Tão longa e tão fria,
Na solidão,
Relembro teu rosto,
Teus olhos, teu corpo,
Com emoção!
E escuto uma voz
Que sugere um poema, ou uma canção:
É o amor, que repete
Teu nome no fundo
Do meu Coração.
Maria Luísa,
Minha alma indecisa
E cansada
De em vão procurar-te
Na vida, já não crê em nada.
E o meu coração,
transbordante de sonho e de amor,
Que estranha ironia,
Em vez de alegria
Conheceu a dor.
E embora eu te sinta,
Te ouça e te veja em tudo,
É a voz do desejo que grita em mim...
Não me iludo.
Desejo que o tempo,
Passando e passando,
Não desfaz.
Maria Luísa,
Minha alma precisa

De ti pra ter paz.

// Ary Rodrigues da Silva


*Vibrador de ouro é roubado em Brasília

O amigo Valdenito
que também é escritor
vem me cobrando cordel
pra falar de vibrador
que roubaram em Brasília
só por causa do valor.

Se fosse em Salvador
o tal acontecimento
o ceguinho, certamente
falaria no evento
mas pros roubos no Planalto
já não tenho argumentos.

O que não tem cabimento
é o bicho ser de ouro
o marido da ricaça
já não tá dando no couro
além de pagar a zorra
vai usar chapéu de touro.

Na precheca, o tesouro
fará papel de manjuba
pras mulheres assumidas
que não cortam suas jubas
preferem fazer sabão
com as meninas de Cuba.

Vivem comendo jujuba
dizendo mascar chiclete
ficam caçando moçoilas
nos papos da Internet
sonhando ser massagista
do feminino escrete.

Vou baixar o meu topete
e findar este relato
abaixo está a carta
dando conta deste fato
sendo eu um cordelista
não posso deixar barato.

O bandido não é pato
o bicho vai derreter
e o ouro que tem nele
certamente vai vender
a um desses do Congresso
que roubam e têm poder.

É melhor me esconder
antes que sobre pra mim
é culpa do Valdenito
se ao cego derem fim
mas não quero ser cremado
me enterrem num jardim!

* Agência News Braille Press
Do correspondente na RDV, Valdenito.

//Luís Campos (Blind Joker)

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



#15. ETIQUETA

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

Cultive um ambiente de trabalho saudável

Alguns mandamentos facilitam a convivência diária com os colegas.

Passamos a maior parte de nosso dia no trabalho e acabamos, por muitas vezes, convivendo mais com os colegas do que com a própria família. Esse período proporciona certa intimidade e, em alguns momentos, corre-se o risco de ultrapassar a linha tênue que separa a descontração, aceita e recomendável, dos excessos. Veja a seguir algumas das situações e dicas para sair-se bem, tanto no ambiente corporativo, como no social.

Atrasos - Se houvesse um ranking das atitudes mais desagradáveis no ambiente de trabalho, os atrasos estariam concorrendo seriamente ao título de campeão. A não ser que haja um motivo realmente sério ou um imprevisto, é completamente injustificável atrasar-se em reuniões ou encontros de negócios. A velha mania brasileira de nunca começar nada na hora não deve ser tomada como desculpa. Chegue sempre na hora marcada e, caso não consiga evitar o atraso, ligue avisando e desculpando-se.

Celular - outro recordista em gafes. Seu uso indiscriminado demonstra a mais elementar falta de educação. Deve-se desligar o celular em cinemas, teatros e restaurantes. Em encontros e reuniões, ele também deve permanecer mudo. Caso você esteja esperando uma ligação importante, avise o seu interlocutor e peça licença antes de atender. Fale baixo e não demore.

Exageros - no ambiente de trabalho, bom senso é a palavra-chave. Evite os exageros, seja no modo de vestir-se ou perfumar-se, na forma de se relacionar com os colegas, na maneira de cobrar, criticar ou até mesmo elogiar um integrante da equipe.

Cigarro - mesmo que você esteja em um local para fumantes, sempre pergunte aos seus acompanhantes se há algum problema em acender o seu cigarro. Se, no almoço, a maioria das pessoas no grupo não fuma, tente segurar a vontade um pouco e deixar para mais tarde. Não saia espalhando cinza pela mesa ou pelo chão. Use sempre o cinzeiro.

Bebidas - parece um conselho óbvio, mas nunca beba no escritório. Poucas coisas podem ser tão destrutivas para a imagem do profissional quanto o hábito de misturar bebida e trabalho. Em coquetéis e reuniões, pare assim que sentir que a bebida está fazendo você perder o controle das palavras ou dos atos.



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

*Ruído na comunicação

Esta história  aconteceu no ano passado, não comigo, mas com pessoas que eu conheço, e me contaram!
Em uma reunião de confraternização de final de ano, foram todos para um restaurante, e depois de todos já sentados e acomodados em seus lugares, chegou o garçom, e ao perceber que tinha uma pessoa cega, disse:
- O que ela come?
Respondeu um dos componentes da mesa:
- Ela come ração, e é das balanceadas!
O garçom, ainda disse!
- O que ela bebe?
Novamente a pessoa disse, indignado!
- Ela bebe, urina!


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

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



#17. GALERIA CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE

* Augusto José Ribeiro

(Pelo professor aposentado Francisco Antônio de Almeida Jr.)

Cumprindo um sincero preito de gratidão e afeto ao preclaro mestre, de veneranda memória, oferecemos hoje aos caros leitores, rápidos traços biográficos do Prof. Augusto José Ribeiro, cuja edificante vida deverá servir de exemplo às gerações vindouras.

Filho de Antônio José Ribeiro e de sua esposa dona Aureliana Gonçalves d'Anunciação, nasceu Augusto Ribeiro aos 28 dias de junho de 1854, em N. S. da Graça do Rio S. Francisco Xavier do Sul, na antiga província de Sta. Catarina. Em princípio de dezembro de 1862, começou a perder a
vista, que de todo desapareceu em fins de março do ano seguinte em consequência de estafiloma no olho direito e atrofia no esquerdo, com opacidade completa da córnea transparente. Aos dez anos de idade matricularam-no em 19 de abril de 1864, no então "Imperial Instituto dos Meninos Cegos".
Havendo concluído seu curso de 8 anos de estudos em 1873, no qual alcançara sempre notas plenas e distintas, razão por que fora premiado com uma medalha de ouro por seus estudos lítero-científicos e outra igualmente de ouro pelo bom resultado obtido no estudo da música teórica e prática, além de outros prêmios em compêndios concernentes às matérias dos dois ramos de estudos do curso geral. Reconhecendo a capacidade intelectual de Augusto J. Ribeiro e a sua vocação para o magistério, resolveu Benjamin Constant, então diretor do Instituto, conservá-lo na Casa, aguardando oportunidade para colocá-lo no magistério, o que permitiu ao ex-aluno aperfeiçoar os seus conhecimentos. Chegando a esperada oportunidade, B. Constant o nomeou em 23-01-1877, repetidor efetivo da cadeira de primeiras letras e religião em 19-04-1884, professor da mesma cadeira acrescida do ensino da Gramática Portuguesa. Em 17-01-1891 foi prof. Ribeiro transferido para a cadeira de Instrução Moral e Cívica e elementos de Pedagogia, atendendo à recomendação de Benjamin ao Dr. Joaquim Mariano de Macedo Soares, ora diretor do Instituto. A referida cadeira fora criada pelo regulamento que Benjamin dera ao "Inst. Nacional dos Cegos", pelo dec. 408, de
17-05-1890.

Em 19 de janeiro de 1901, foi o prof. Ribeiro posto em disponibilidade, em virtude do art. 8º do novo regulamento dado ao Instituto pelo Dr. Epitácio Pessoa, Ministro da Justiça, por proposta do
bacharel João Brasil Silvado, então diretor do Educandário.

O novo regulamento baixado pelo dec. 3.901 de 12-01-1901, suprimiu várias disciplinas, inclusive a de Moral e Cívica. 

Vagando a cadeira de Francês pela jubilação do Prof. Antônio Lisboa Fagundes da Silva, foi para ela nomeado Augusto Ribeiro em 27-04-1901, onde permaneceu até o dia do seu falecimento repentino por angina péctoris em 12-06-1912.

Assim, perdia o nosso querido instituto, um dos mais ilustres professores, cuja bagagem literária é ignorada, porque infelizmente, como tem acontecido com outros professores invidentes, ela não saiu do "braille", salvando-se apenas dois grossos volumes de poesias, coligidas graças aos seus bondosos amigos e leais colegas, os provectos mestres Francisco Gurgulino de Souza e Maria da Conceição Borges.

A cultura e inteligência do pranteado mestre eram tais, que o nosso inesquecível Benjamin Constant lhe confiava a educação das filhas e um dos nossos ex-diretores o Sr. J. da Silva Melo, o considerava "um sábio".

Augusto Ribeiro falava baixo e por isso seus bem escritos discursos, proferidos nas festas comemorativas da fundação do Instituto só podiam ser admirados pelas pessoas ilustres que ocupavam a primeira fila próxima à tribuna. Era jovial e alegre na intimidade, embora parecesse
por vezes retraído e orgulhoso. Fora casado, não deixando descendentes.
Seu estro se manifestava em toda gama sentimental, indo da mimosa poesia infantil à vibrante epopeia, como se verificará nas duas produções que inseriremos adiante. O prof. A. J. Ribeiro conhecia perfeitamente as línguas portuguesa, francesa, inglesa e latina, que estudara no
Instituto, bem como o alemão e o esperanto. Escreveu um tratado sobre o sistema braille e sua estenografia nas diversas línguas e várias conferências que pretendia publicar, não o fazendo pelo mau hábito que temos muitas vezes, de adiar o que tencionamos fazer.

Marechal Floriano

No templo augusto onde rutila a glória,
Onde a vestal a justiceira história,
Altivo ele assomou;
Calmo, na consciência do direito
Que superando a inveja e o despeito,
As bênçãos conquistou.

Aguardava-o fulgente, enorme vulto:
É Benjamin Constant de eterno culto,
Um ídolo sem par...
E lá, distante da mansão terrestre,
Ei-los juntos no amplexo, o grande mestre,
O heroico militar!

São dois irmãos que mais que tudo amaram
A pátria livre, e os dias lhe sagraram
Com sobre-humano ardor!...
Ambos caíram de fadiga exaustos,
Ambos sacrificados, holocaustos,
Nas aras desse amor!...

Juntos assim na luminosa altura,
Têm sepultura junta à sepultura,
Inda juntos no chão!...
Por sobre duas tumbas preciosas
Hão de rolar as lágrimas saudosas
Que chora uma nação!...

É esse o teu lugar. Aí descansa,
Ó Marechal, o século que avança
nas bandas do porvir,
Há de guardar esta homenagem pura,
e transmiti-la à época futura,
Que ainda se seguir.

Quando mármore ou o bronze não exista,
Sim, quando nada do que fere a vista
Lembre um nome imortal,
Há de durar como assombrosa ideia
Esta homenagem, póstuma epopeia,
Do culto nacional!

Mas ele próprio ergueu seu monumento,
Que um prodígio de força e de talento,
Ao mundo revelou!...
Quem não descobre na tristeza pública
A gratidão imensa da República
Àquele que a salvou?!...

Descansa, Marechal, a eternidade
Não é olvido, não: em toda a idade
Teu nome viverá!
Há de escrevê-lo a história, e o analfabeto,
Na lenda popular, do herói dileto
O teu nome aprenderá!...

Oh! ele confiava no direito
Que superando a inveja e o despeito
As bênçãos conquistou,
E partindo da vida transitória,
No templo augusto onde rutila a glória,
Altivo penetrou!

- - -

O Ninho

Eu vi, por entre a ramagem,
Como suspenso no ar,
Um ninho, mimoso berço,
Que a brisa vem balançar!

Eu tive desejo, tive
De alcançar o leve ninho,
Pra tirar de dentro dele
Os ovos do passarinho.

Mas pensei; e a tempo ainda,
Me lembrei que na verdade,
Satisfazer meu desejo,
Seria grande maldade!

Que seria da avezinha
Que um ninho tão belo fez?
Na tristeza da saudade,
Talvez morresse, talvez...

Pensei, e por fim eu disse:
-- Passarinho, passarinho,
cria teus filhos mimosos
no berço desse teu ninho!

Ensina-lhes teus gorjeios,
E um dia, cantando amor,
Suspendam eles seus ninhos,
Também aos ramos em flor.

//Fonte: REVISTA BRASILEIRA PARA CEGOS - Abril de 1957



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

1- Encontro busca aproximação entre o judô olímpico e paraolímpico

Encontro entre presidente da CBDV e da CBJ aconteceu no último dia 4 de outubro, na sede da modalidade Olímpica, no Rio. Objetivo é tornar o Judô brasileiro mais decisivo em 2016
Fonte *Confederação Brasileira de Judô*

Ao todo foram oito medalhas conquistadas, quatro no Paralímpico e outras quatro no Olímpico. Desta forma que o Judô brasileiro contribuiu para que o Brasil alcançasse o sétimo e o 22º lugares, respectivamente, nos Jogos de Londres. Com o fim de mais um ciclo, e pensando inteiramente nas Paralimpíadas e Olimpíadas Rio-2016, o presidente da Confederação Brasileira de Despostos de Deficientes Visuais - CBDV, Sandro Laina Soares, e os dirigentes da Confederação Brasileira de Judô - CBJ, o presidente Paulo Wanderley Teixeira, o coordenador técnico internacional da CBJ, Ney Wilson, e o coordenador das categorias de base da CBJ, Kenji Saito, estiveram reunidos na última quinta-feira (4), na sede da CBJ, em busca de uma parceria entre as duas modalidades.

- De nossa parte, nosso maior interesse é aproximar o judô Paralímpico do Olímpico, aproveitando algumas peculiaridades, como o próprio patrocínio em comum, da INFRAERO. Além disso, temos o interesse no intercâmbio técnico, na ramificação da comunicação da CBJ, que poderia nos ajudar a encontrar atletas com deficiência visual que estão treinando nas diversas academias pelo Brasil. Nossa intenção é ver o Judô ser ainda mais decisivo em 2016 - analisou o presidente Sandro Laina Soares.

Para o presidente da CBJ, a interação entre as modalidades vai acontecer, e  desta forma que ele espera colaborar com o atual ciclo olímpico e Paralímpico.

- Este foi um primeiro encontro político para observarmos onde poderemos colaborar neste ciclo olímpico para as Olimpíadas do Rio 2016. Vamos, com certeza, ter uma interação maior entre o Judô Olímpico e Paralímpico - diz Paulo Wanderley Teixeira, que acompanhou as Paralimpíadas de Londres como convidado.

As quatro medalhas conquistadas pelo Judô Paralímpico em Londres vieram com Lúcia Teixeira (57kg/prata), Michele Ferreira (52kg/bronze), Daniele Bernardes (63kg/bronze) e Antônio Tenório (100kg/bronze). Pelo Olímpico, subiram ao pódio Sarah Menezes (48kg/ouro), Mayra Aguiar (78kg/bronze), Felipe.


2- Conheça as equipes do Sudeste de futebol de 5 que disputarão a Copa Brasil série b

Segundo dia da série conta como as equipes do Regional Sudeste conquistaram a vaga para a Copa Brasil - Série B. Nesta terça-feira (9) apresentaremos duas equipes de muita história

A Copa Brasil - Série B - de Futebol de 5 é considerada uma das competições mais competitivas da modalidade no país. As equipes jogam tudo o que podem para garantir um dos dois lugares de acesso à elite do Futebol de 5 nacional. Nesta temporada, duas equipes de muita história estão confirmadas no evento e vão atrás da vaga que leva até o paraíso.

Fundadas na década de 70, a União de Cegos Dom Pedro II (UNICEP/ES) e a Associação dos Deficientes Visuais de Campos (ADVC/RJ), querem resgatar os tempos de glórias e voltar a figurar entre as principais equipes do país.

Para chegar até a Copa Brasil - Série B, os times brigaram pelas duas vagas do Regional Sudeste, disputado na cidade de Contagem (MG), no mês de maio. Para isso as equipes tiveram a concorrência da Associação dos Cegos de Juiz de Fora (ACJF/MG) - considerando que ADEVIBEL/MG, CEIBC/RJ e URECE/RJ que também disputam o regional são equipes da Série A.

*Conquista da vaga*

A anfitriã desta edição da segunda divisão do Futebol de 5 no Brasil, UNICEP, teve boa participação no Regional Sudeste e bateu de frente contra equipes da elite nacional. A equipe que contou com o talento de Sandro Damião - artilheiro da competição com nove gols - empatou na primeira partida com a URECE por 0 x 0, e depois venceu a ACJF, no jogo que garantiu a vaga para a disputa da Série B. Nas semifinais a equipe perdeu para a campeã do torneio, CEIBC, por 2 x 1. A disputa do terceiro lugar foi contra a ADEVIBEL. Após empate de 1 x 1 no tempo normal, o time mineiro venceu nos pênaltis por 2 x 1.

A equipe de Campos, município do Rio de Janeiro, encarou logo na primeira fase duas paradas duríssimas, ADEVIBEL e CEIBC. As duas derrotas por 5 x 1 e 3 x 0, eliminaram a equipe das semifinais do regional, mas graças ao saldo de gols, a equipe conseguiu ficar a frente da ACJF e ficou com a segunda vaga para a disputa da Série B.

Conheça as duas equipes.

*UNICEP/ES*
Nome: União de Cegos Dom Pedro II
Estado: Espírito Santo/ES
Fundação: 01 de dezembro de 1979
Futebol de 5 na entidade: Há 30 anos
Principais conquistas: Campeão da Copa Brasil - Série A (1994); Campeão
da Copa Brasil - Série B (2004); Terceiro lugar na Copa Brasil - Série A (2010).
Participações na Série A: Participou aproximadamente 28 vezes da elite.
Participações na Série B: 2004 e 2012.
Equipe base: Paulinho (goleiro); João Alves, Rondileni, Jozir e Sandro Damião.
Comissão técnica: Pierry (técnico), Carlos Ajur (chefe de delegação).
Craque do time: Sandro Damião.
Principal objetivo: Ser campeão e voltar a elite do Futebol de 5 nacional.

*ADVC/RJ*
Nome: Associação dos Deficientes Visuais de Campos
Estado: Rio de Janeiro/RJ
Fundação: Na década de 70
Futebol de 5 na entidade: Na década de 70
Principais conquistas: Bicampeão da Copa Brasil - Séria A (1986 e 1989).
Participações na Série A: Cinco participações.
Participações na Série B: Esta será a quarta participação da equipe.
Equipe base: Lucas Paes (goleiro); Bruno de Aquino, Aerton Pessanha, Najlo Junio e Júlio Santos.
Comissão técnica: Rodolfo (técnico), Ari Paulo (chefe de delegação) e Fernando Petronibia (staff).
Craque do time: Bruno.
Principal objetivo: Acesso para a Série A.

*As informações de cada entidade são de responsabilidade das mesmas, que colaboraram para a apresentação das equipes Kitadai (60kg/bronze) e Rafael Silva (+100kg).


3- Conheça as equipes do Nordeste de futebol de 5 que disputarão a Copa Brasil série b

Durante a disputa de um dos campeonatos mais disputados do Brasil na modalidade, duas equipes baianas conquistaram a vaga, e vão brigar pelo acesso a Séria A

Disputar o regional com o maior número de participantes (12 este ano), que conta ainda com quase metade das equipes da Copa Brasil - Série A (cinco no total), não é tarefa das mais fáceis. Sete equipes entraram no Regional Nordeste e fizeram partidas acirradas para tentar conseguir ficar com uma das duas vagas disponíveis para a Copa Brasil - Série B - 2012. O campeonato aconteceu em Petrolina/PE, e teve representantes da Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Além do campeão Instituto de Cegos da Bahia (ICB) - time da Série A -, outras duas equipes baianas tiveram o que comemorar ao final do evento. O Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (CAP) e a União Baiana de Cegos (UBC), ficaram na frente dos rivais e garantiram a vaga para o campeonato nacional.

*Conquista da vaga*

As equipes foram divididas em três grupos com quatro em cada. Na primeira fase o CAP conquistou duas vitórias e um empate, e conseguiu passar para a próxima fase de forma tranquila. Nas quartas de finais, a equipe encarou a APADEVI, e venceu nos pênaltis por 2 x 1, após empate no tempo normal. Com o resultado positivo a equipe garantiu a vaga na segunda divisão nacional.
Os baianos terminaram o torneio na quarta colocação, depois de perderem para o ICB, nas semis, e para o CEDEMAC na disputa do terceiro.

A outra entidade classificada, a UBC, teve mais dificuldades na caminhada até a conquista da vaga. A equipe não teve muita sorte no sorteio das equipes e caiu num grupo com dois times da Série A (APACE e APADEVI). A campanha na fase de grupos foi com uma vitória e duas derrotas. Ainda assim a equipe terminou a primeira fase como um dos dois melhores terceiros colocados e avançou para as quartas. Na briga para chegar até a semifinal o time encarou o CEDEMAC, e perdeu por 2 x 0. Mesmo com a derrota o time da Bahia assegurou a vaga na Copa Brasil Série B.

Conheça as duas equipes.

*CAP/BA*
Nome: Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual
Estado: Bahia/BA
Fundação: 21 de setembro de 1998.
Futebol de 5 na entidade: Há 10 anos.
Principais conquistas: Vice-campeão da Copa Brasil - Série B (2004),
Vice-campeão do Regional Nordeste (2005) e Terceiro lugar no Regional
Nordeste (2006).
Participações na Série A: Quatro participações.
Participações na Série B: Em 2012 será a quarta vez que a equipe disputará o torneio
Equipe base: Joade (goleiro); José Araújo, Germiniano, Jaldo e Aloísio.
Comissão técnica: Prof. Amilton Reis e Prof. Emanuel Santos.
Craque do time: José Araújo.
Principal objetivo: Conquistar uma das vagas para a Série A.

*UBC/BA*
Nome: União Baiana de Cegos
Estado: Bahia/BA
Fundação: 27 de fevereiro de 2010
Futebol de 5 na entidade: A equipe original teve seu início antes mesmo da fundação da entidade, com a prática da modalidade iniciando em 2005.
Principais conquistas: Dois terceiros lugares no Campeonato Baiano.
Participações na Série A: -
Participações na Série B: Estreante na competição (2012).
Equipe base: Genildo dos Santos (goleiro); Josafá Santos, Joanderson, José Márcio e Madger Castro.
Comissão técnica: Sérgio Benevides (técnico).
Craque do time: José Márcio.
Principal objetivo: Conquistar a classificação para a Série A.

*As informações de cada entidade são de responsabilidade das mesmas, que colaboraram para a apresentação das equipes.


4- Copa Brasil de Goalball será em Goiânia entre os dias 24 e 28 de outubro

Ao todo são 20 equipes entre as categorias masculina e feminina. Evento contará com a presença de medalhistas paralímpicos.

Após a conquista da inédita medalha de prata da Seleção Brasileira masculina de Goalball, grandes craques que estiveram nos Jogos Paralímpicos de Londres, e outros talentos que jogam o Goalball no mais alto nível vão estar entre os dias 24 e 28 de outubro, na cidade de Goiânia (GO), para a disputa da Copa Brasil de Goalball, que terá como sede o ginásio do Sesc Universitário. A primeira partida do evento será no dia 25, às 8h.

Ao todo são 12 equipes masculinas e oito femininas, de 11 estados diferentes mais o Distrito Federal, que conquistaram as vagas através dos eventos regionais, realizados nos meses de junho e julho.

No dia 24, as delegações chegam à cidade da competição. Na mesma data, contando com a presença de representantes das entidades, haverá o sorteio dos grupos das equipes participantes, durante Congresso Técnico.

Na categoria masculina, as equipes serão divididas em quatro grupos de três equipes. As duas primeiras de cada chave se classificam para as quartas de finais. Pela disputa no feminino são dois grupos com quatro equipes. As duas melhores colocadas de cada chave avançam par as semifinais.

Confira as equipes.

*Masculina*
Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV/DF), Associação Catarinense de Esportes Adaptados (ACESA/SC), Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS/RS), Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte (ADEVIBEL/MG), Associação Paraibana de Cegos (APACE/PB), Associação Pernambucana de Cegos (APEC/PE), Associação Rondonopolitana de Deficientes Visuais (ARDV/MT), Centro de Emancipação Social Esportiva de Cegos (CESEC/SP), Instituto Sul-mato-grossense para Cegos (ISMAC/MS), Instituto de Cegos da Paraíba (ICP/PB), Lar das Moças Cegas (LMC/SP) e Urece Esporte e Cultura (URECE/RJ).

*Feminina*
Associação Catarinense de Esportes Adaptados (ACESA/SC), Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte (ADEVIRN/RN), Associação Mato-grossense de Cegos (AMC/MT), Associação de Pais e Amigos e Deficientes
Visuais (APADV/SP), Associação Paraibana de Cegos (APACE/PB), Instituto Benjamin Constant (IBC/RJ), Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos (SFITIC/SP) e União de Cegos Dom Pedro II (UNICEP/ES).

*Serviço*
Evento: Copa Brasil 2012 de Goalball
Data: 25 a 28 de outubro
Horário: a partir de 8h
Local: Sesc Universitário
Endereço: Avenida Universitária, 1749 - Setor Universitário - Goiânia/GO
Valor: Entrada franca
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COLUNA LIVRE:

* Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

Funciona mesmo, é muito bom!
Aqui está  um recurso legal que só a internet poderia nos dar.
Disponível para as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, n# do prédio e bairro), ainda nos fornece o trajeto em detalhes (nome das ruas que o motorista deve pegar, e até se é para virar … direita ou … esquerda, quando precisa sair de uma rua e pegar outra).
Muito legal, mesmo! (serve, inclusive, para quem quer ir em carro próprio  e não conhece o local de destino).
Além de dar o valor da "corrida do Táxi" ainda fornece o itinerário! Facílimo de usar!
Basta preencher os endereços de Origem e Destino, com os respectivos Bairros.
Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/


* CLINICA POPULAR (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

Olá amigos vamos ajudar a divulgar esse serviço que é totalmente gratuito.
Sempre há pessoas que conhecemos  e que podem se valer desses serviços.
Você pode não precisar, mas pode conhecer alguém que necessite.

A clínica noticiada é obra dos ex-alunos do colégio Santo Inácio dos jesuítas. De formação católica e  humanística, esses profissionais dedicam (cada um) um tempo na semana para saírem de seus consultórios particulares e atenderem aos mais carentes. O valor cobrado nos exames destina-se às despesas com aluguel, empregados e materiais. Até o aparelho de ressonância foi comprado pelos médicos em rateio.


EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAÚDE

Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender a população de baixa renda. A Kodak, GE, e empresas da área de saúde patrocinaram este lindo projeto! É a realização de um sonho do radiologista Romeu Cortes Domingues, diretor médico de duas clínicas de radiologia, que buscou parceiros para a iniciativa. Para se ter uma ideia, os exames, que custam na rede privada, cerca de R$ 850,00, são oferecidos por R$ 120,00.

Repassem para todos que necessitam de ressonância magnética, ultra-som e mamografia e não podem pagar.

Rua São Clemente, 216 - Botafogo RJ - Imagem Solidária
Tel: (21) 2535-6000
Confiram o site deles: www.imagemsolidaria.com.br
DIVULGUEM !
ISSO É MUITO IMPORTANTE!
A VIDA DE ALGUÉM PODE ESTAR DEPENDENDO DISTO !

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

* From: "Gerson de Andrade" <gamerj1515@gmail.com>

Bom dia,

Por favor, vocês teriam o e-mail da Revista Braile, ou melhor, da Imprensa Braille?

Gostaria de informar meu novo endereço, e não sei como me comunicar com os responsáveis pela Revista Brasileira, além do fato de não estar recebendo a revista no antigo endereço.

Ficaria agradecido se puder me informar o e-mail, ou o telefone da Imprensa Braille.

Desde já, meus agradecimentos.

Cordialmente,
Gerson de Andrade

***
Fone do IBC: (0XX21) 34-78-44-00

Ao ligar peça o ramal da imprensa.

Valdenito de Souza

- - -

*  From: Marli

Olá  Valdenito

Ouvi na Rádio Dosvox, algumas gravações do encontro dosvox. Gostei dos projetos que você falou, aliás, todos são muito bons. Interessantes mesmo!
Queria saber de você, explicações de como funciona a Escola Virtual e como fazer para me conectar. Outra coisa: tenho vontade de participar da lista contraponto. Como faço?
Um abraço a você.  Muito obrigada pela atenção.

Marli Schmitt#

***
Salve Marli,
Obrigado  por nos escrever.  Vamos Lá:

1. Para conhecer  melhor a Escola Virtual José Álvares de Azevedo(um serviço da Associação dos Ex-alunos do I B C), visite:

www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm

2. A lista a qual vc se refere chama-se lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, da qual, faço parte do colegiado da moderação.
Caso queira participar, basta vc me autorizar q lhe inscrevo, vc receberá um e-mail de aviso do Google, o qual deverá responder.

Contraponto é o nome do nosso jornal digital, um jornal mensal, feito por pessoas cegas e/ou de baixa visão, onde discutimos nosso universo. Sou redator do jornal, caso queira, posso lhe incluir no cadastro, assim vc o receberá mensalmente.

Contraponto é tb,  o nome da Webrádio da nossa entidade.

Fico no aguardo de sua resposta.

Grande Abraço

Valdenito de Souza, Redator, o nacionalista místico

- - -

* De: "Rui Pereira" <ruipereira604@gmail.com>

Muito boa tarde, venho solicitar o envio da revista  contraponto.

Muito obrigado. Rui Pereira.#

***
Salve Rui,

Doravante vc fará parte do nosso cadastro.

Valdenito de Souza

- - - 

* From: Ruth

Olá senhores moderadores, gostaria de receber por e-mail o boletim contraponto.
Antecipadamente agradeço-lhes.

Ruth Teixeira de Queiroz. #

***
Salve Ruth,

Doravante vc fará parte do  cadastro do Jornal Contraponto.

Obrigado

Valdenito de Souza - Redator

---

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

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

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

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

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

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

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

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

*****
 

