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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA   PROTESTAM EM BRASÍLIA
 
Abre-se a semana da pessoa com deficiência em Brasília, homens e mulheres, pessoas com deficiência visual, se juntam, para espalharem-se como hordas de paladinos, na luta pela efetivação dos direitos que lhes são negados e que são aviltados todos os dias, por gestores públicos e privados, pela sociedade em geral!

Sol, calor, baixa umidade e chuva (A primeira chuva da estação e todos sabem disso!), não são forças suficientes para pará-los! Nem a péssima acessibilidade da capital brasileira consegue dar "voz de prisão" para esses Seres Iluminados, que correm pelos corredores da cidade, do Congresso Nacional e por todos os cantos daquele inóspito clima!

Entre marchas, papéis, gritos, palavras de ordem e muito amor nos corações, esses Seres brilhantes inundam o Congresso Nacional, Casa da Democracia, para dizer o que querem, como querem, quando querem e de que forma deve ser feito.

Esse é um retrato em branco e preto de um povo que luta para sair definitivamente da exclusão, da escuridão representativa e de debaixo do tapete; lugar incrivelmente conveniente para que a sociedade os esconda, para que nossa Mãe Nação nem saiba que eles existem!
Para que nossa Pátria Querida, mãe Gentil, que poderia cuidá-los bem, nem tome conhecimento dos seus lamentos, dores e todos os horrores que são perpetrados contra esses Seres iluminados e de natureza tão Bela!

Esse é mesmo um retrato fidedigno de uma gente que está cansada do "Olho Cego" da sociedade brasileira que, pasmem, caros leitores, se fecha em sua própria estupidez, e não os ouve, tão pouco os enxerga e jamais, por conta de tudo isso, poderá entendê-los, amá-los e respeitá-los como
Seres Perfeitos, mesmo em suas imperfeições!

Sou testemunha, pois estava lá... Sou testemunha, pois pude perceber seus lábios sangrando, com o sangue servindo de mucosa para suas bocas secas, o pouco suor e o abundante cansaço alimentando suas esperanças, e suas vidas sendo regadas com a força do companheirismo e do Amor que, por menos que acreditemos, ainda existe e é forte entre esse povo lindo e guerreiro.

Eu estava lá, caros Leitores, eu estava lá... e pude constatar o gigantismo entre todos que lutavam por esse ideal, e pude sentir em meu coração, a força em poesia, sangue e lágrimas de Seres Iluminados, fortes, generosos, inteligentes e gentis que, por vários dias, percorreram corredores, portas, "nãos", Sims, em busca de uma esperança para seus pares!

E eu estava lá, caros Leitores... e eu estava lá... naqueles dias de setembro, de um ano chamado 2013 da era cristã, perto da transição de virgem para Libra... eu pude ver a face de uma virgindade sombria de um inverno obscuro e frio, sendo delicadamente amada, deflorada, para dar lugar ao equilíbrio de Libra, e ao lado mais brilhante de uma luz, luz que ali nasceu quase como uma primavera querida que ameaçava florar ao longe.

Próximo passo?
Isso não existe, visto que os passos estão continuamente seguindo, e não pararão, nem pararão, enquanto a luz não se fizer para esse Povo Brilhante, sagaz, forte, capaz, inteligente e que poderá agora seguir, mas seguir como donos de seu próprio destino, da sua própria vida. Um povo que, doravante, jamais deixará que falem por ele, jamais deixará que tomem decisões sem consultá-lo e que não permitirá que o retrocesso se faça.

Dezembro, ao terceiro dia de sua existência, chegará montado num sagitário fogoso, um lindo cavalo que, quase ao final de uma primavera mais clara e florida que se despede, irá se fazer presente, novamente,  naquela capital, com a força renovada e cada vez maior, desse Povo
Lindo, brilhante e aguerrido que jamais se cansará!

Eu estava lá... eu estarei novamente lá, no terceiro dia de dezembro ainda desse ano chamado 2013 da era cristã, para olhar tudo isso com os olhos do coração, e com a percepção de minha alma!



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

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

A Associação  encaminhou um manifesto juntamente com o Sisejuf (Sindicato dos servidores das justiças federais) ao Procurador Geral de Justiça do Estado do RJ, referente ao procedimento no MP que é: 2013.00982504, manifestando nossa contrariedade a exigência de testemunhas para deficientes visuais  nos serviços cartoriais.

No dia 9 de Outubro foi feita uma entrevista para o DV e a Mídia com o comunicador da Rádio Tupi, Mario Belisário.

No dia 11 de Outubro promovemos um passeio ao Pão de Açúcar, onde compareceram 17 pessoas. As fotos estão disponibilizadas no facebook, o endereço é: Ex-Alunos Do IBC.

No dia 22 de Outubro foi realizada uma entrevista para o Projeto Memória com a ex-professora da casa Lúcia Zenun.

Foi firmada uma parceria com Departamento de Educação do IBC com a finalidade de se fazer um trabalho de conscientização junto aos alunos da casa.

Disponibilizamos material informativo sobre o Dia Internacional da Bengala Branca.

***

O departamento de tecnologia e gerenciamento da informação:

1. A Escola Virtual retomou o projeto Clube do NVDA (disseminação do leitor de tela NVDA), agora comandado por Adair Knaesel de Santa Catarina.

2. A Escola Virtual, estreou o projeto "AMIGOS TOUCH",  espaço voltado para a  tecnologia touch, comandado por Aguinaldo Pestana (de São Paulo), semanalmente.

3. A rádio Contraponto estreou novo programa "UM COMPANHEIRO EM CENA", comandado por Marcos Rangel e Maurício Zeni, toda quarta quarta-feira do mês às 20:30 na RC.
O programa entrevista ex-alunos e funcionários do IBC; o professor Hercen Hildebrandt estreou a série de entrevistados. 



#3. O IBC  EM FOCO

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

Em sequência apresento nesta coluna(terceira parte), a reprodução do documento coletado pelo companheiro Professor Paulo Felicíssimo Ferreira, sob o título: História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos escrita à época por seu diretor Cláudio Luiz da Costa.
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O Governo de per si nada podia fazer neste ???  sem  concurso  do  Poder Legislativo; foi por tal motivo que aberta as câmaras em maio deste  ano de 1853, Sigaud e Azevedo lhes apresentaram  outro  igual  requerimento, acompanhado do mesmo orçamento. Nas câmaras  se  infiltrou  a  ideia  da utilidade da instituição. Nenhuma dúvida já havia de que deixasse de ser tomada em  consideração a matéria do requerimento, e decretada a fundação do Instituto, consignando-lhe a subvenção pedida.

Houve porém outros trabalhos que tomaram a dianteira deste e fechou-se a sessão sem ficar decidido.

Mas o  benemérito  ministro  não  perdeu  tempo:  mandou  vir  de  Paris alfabetos em pontos salientes, livros lá impressos em língua portuguesa, do mesmo modo, e todo o mais material apropriado para dar-se princípio à instrução privativa dos cegos, conforme as notas apresentadas por Sigaud e Azevedo.

Tudo se preparava com muitos trabalhos e diligências. Ano de 1854

Por aviso da Secretaria do Império de 10 de março deste ano, foi o  Dr. Sigaud  incumbido  das  funções  de  médico  do  Instituto  que  se   ia estabelecer e provisoriamente encarregado de  sua  direção  e  inspeção, declarando-se-lhe havendo o mesmo ministério requisitado ao  da  Fazenda
para que se lhe entregasse a quantia necessária  às  primeiras  despesas com o novo estabelecimento e outrossim haver solicitado do Ministério da Justiça a remessa de dous  africanos  livres  para  serventes  do  mesmo estabelecimento.

Escolheu-se e alugou-se o prédio chamado "Chácara das latadas",
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que pertenceu ao Barão do Rio Bonito, na rua do Lazareto da Gamboa nº 3, em lugar salubre e próximo do centro da cidade: ao mesmo  tempo  que  se tratava destes arranjos e da compra de utensílios, promovia-se a entrada de meninos cegos de ambos os sexos para núcleo dos colegiais.

José Álvares de Azevedo que tantos trabalhos empregava  em  todos  esses arranjos, a quem competia no professorado do Instituto um dos  primeiros lugares, faleceu no dia 17 de  março  deste  mesmo  ano,  vítima  de  um abscesso profundo na fossa ilíaca.

Esta grande e desastrada perda para a nova instituição,  se  sobreviesse quando apenas estava ela em projeto, provavelmente  ficaria  adiado  até que chegasse de Paris pessoa habilitada para encaminhar tais  trabalhos.
Porém no pé em que já se achavam,  foi  possível  ao  ânimo,  energia  e dedicação do Dr. Sigaud, fazê-los marchar sem desvios nem interrupções.

No dia 30 desse mês de março,  oficiou  o  Dr.  Sigaud  ao  Ministro  do Império, propondo para professor de primeiras letras ao Dr. em  medicina Pedro José d'Almeida, que se havia com antecedência  habilitado  para  o ensino dos cegos pelo método dos pontos  salientes,  para  professor  de música vocal e instrumental ao cego Joaquim José Lodi,  que  já  exercia nesta corte este magistério para com os videntes e que de fato  conhecia perfeitamente a música por  haver  aprendido,  antes  da  descoberta  de Braille, em figuras ordinárias postas em relevo; a  João  Gomes  Moreira para professor de belas letras e gramática, e
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a José Gomes de Araújo Leitão para  "pedagogo".  Presumimos  que  o  Dr. Sigaud entendia chamarem-se "pedagogos" os empregados, que nos  colégios existem com o nome de "inspetores de turmas".

Também neste  ofício  participava  haver  contratado  vários  empregados assalariados, como fossem um porteiro, uma mulher idosa para cuidar  das alunas e ensiná-las a rezar, dous meninos videntes, pobres, de  9  a  10 anos de idade, para guias dos cegos, 1  cozinheiro,  1  chacareiro,  que
servisse também de  comprador,  uma  mulher  para  lavadeira  e  mais  1 servente, além dos 2 africanos.

Estes contratos, granjeados com mui pequenos salários, foram  aprovados, bem como a proposta dos 2  professores,  de  primeiras  letras  e  o  de música.

O Ministro rejeitou a proposta de  professor  de  belas  letras  e  para pedagogo, porque entendeu, e muito bem, que  no  começo  da  instituição eram desnecessários esses dous empregados.

No dia 1º de abril ??? vieram para o prédio  alugado  os  dous  africanos remetidos  pelo  Governo  e  os  empregados  assalariados   contratados.
Achando-se já prontas as necessárias divisões para o internato dos  dois sexos, e colocados os utensílios  convenientes  nas  diversas  ???  veio nesse mesmo dia o Dr. Sigaud com sua família ocupá-la.

A 24 desse mesmo mês entrou para o  estabelecimento  o  primeiro  menino cego, Candido José Correia da Silva, natural  desta  província,  com  14 anos de idade.
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No dia seguinte entraram, a primeira  menina  cega,  Anna  Rodrigues  de Faria, natural desta corte, na idade de 7 anos; e o segundo menino cego, Luiz Antônio Gondim Leitão, também natural desta corte com  10  anos  de idade.

Neste dia, Joaquim José Lodi,  e  no  seguinte  26,  o  Dr.  Pedro  José d'Almeida vieram  com  nomeações  interinas,  exercer  seus  respectivos magistérios, começando a perceber seus vencimentos  do  1º  de  maio  em diante.

Era naquele tempo, como  é  ainda  atualmente,  nosso  representante  em França  conselheiro  José  Marques  Lisboa,  e  foi  encarregado    pelo Ministério do Império  de  mandar  com  urgência,  imprimir  na  oficina tipográfica do Instituto de Paris,  em  pontos  salientes,  o  Expositor
Português, de Luiz Francisco Midose  -  a  gramática  de  Antônio  Alves Pereira Coruja "tradução portuguesa do  catecismo  de  ???",  princípios elementares de música por Coltat e Remy ??? "método de música dos mesmos autores, traduzidos em português," alfabetos, pranchas para  escrita  em pontos  e  as  pranchas   com    tipos    de    algarismos    portáteis,  para a aritmética.

O nosso representante Marques Lisboa, solicitou com empenho e obteve  do governo francês toda a cooperação e bons ofícios, ordens e recomendações a Mr. Dufaux então diretor da  instituição  dos  cegos  de  Paris,  para mandar prontificar as encomendas destinadas à instituição brasileira.

A breve remessa de parte dos materiais precisos ao começo da  instrução, como pranchas,  tipos  em  algarismos  e  alfabetos  impressos,  nenhuma dificuldade encontrou,
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por serem objetos que se achavam já prontos.

Não podia acontecer o mesmo a respeito dos livros e músicas impressos em português pelo sistema Braille.

É singular, mas é verdade, que, possuindo a França  uma  língua  como  a portuguesa, filha latina, tão pouco conheça aquela  sua  irmã;  e  disto provém os embaraços que se encontram na Europa,  para  a  publicação  de qualquer obra em português. Os compositores funcionam com dificuldade, e
são precisos revisores portugueses para as  correções  das  provas,  por muitas vezes repetidas, com enfadonho  trabalho.  Estas  dificuldades  e trabalhos triplicaram com uma impressão em pontos salientes, não sabendo o revisor ler por eles.

Fazemos observar, que o diretor do Instituto dos Jovens Cegos de  Paris, exerce uma inspeção geral sobre  o  estabelecimento,  ocupando-se  quase exclusivamente com a parte administrativa, e na manutenção das  relações diretas com o Governo, de que é comissário: não tem urgência especial em nenhum  dos  ramos  da  instrução,  nem  nas  diferentes  oficinas do estabelecimento;  exerce  fiscalização  genérica  sobre  os  chefes  das diferentes repartições, e conforme a confiança que lhe merecem,  guia-se mais ou menos por  essas  informações,  limitando-se  a  inspecionar  as
classes da instrução e as oficinas quando julga necessário.

Mr. Dufau recomendou ao chefe da  oficina  tipográfica  a  encomenda  do Brasil.

Tendo este chefe ponderado o embaraço que havia na falta de um  revisor, o Conselheiro Marque Lisboa Encarregou
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essa comissão ao Dr. Caetano Lopes de Moura.

O chefe da mencionada  oficina  desenvolveu  com  zelo  e  interesse  na prontificação  da  encomenda  brasileira,  superior  a  todo  o  elogio; trabalhava-se dia e noite na oficina  para  se  conseguir,  primeiro,  a impressão das 4 obras em português, reservando-se a composição das  duas
obras de música para  depois,  porque  estas,  achando-se  impressas  em francês, carecia-se traduzi-las em português.

O grande empenho e esforços do chefe da tipografia fazendo com  que  ??? em menos de 3 meses saíram do prelo e ??? 60 exemplares de cada uma  das 3 obras mencionadas, que nos foram logo remetidos.

Os exemplares das duas obras de música e aritmética só vieram passados 3 anos, e bem mal traduzidos. Pensamos que o Dr. Caetano Lopes  de  Moura, octogenário, não pôde encarregar-se dessa tradução e a incumbiu a  algum francês. Conhece-se  que  assim  deveria  ter  acontecido  pelos  muitos galicismos que trouxe a tradução; em que também se revela  a  ignorância da tecnologia própria da nossa língua.

Para suprir a falta de compêndios por onde se principiasse a  ensinar  a música aos meninos que vinham concorrendo, João  Batista  Pezan  Júnior, que entrara ao *
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Instituto no dia 1º de maio para o emprego de inspetor dos alunos e  que num mês pôde saber escrever em pontos ??? fez uma cópia  da  artinha  de música de Francisco Manoel da Silva por cuja cópia começaram os  meninos que existiam a estudar os princípios  elementares  da  música,  servindo esta cópia para a extração  de  outras,  feitas  depois  pelos  próprios alunos.

Lodi, o professor de música, que, como referimos, ignorava o sistema  de Braille, principiou a ensiná-la por um cartão de papelão onde  havia  em relevo as linhas, as claves e as outras diversas figuras da música;  mas o cartão era um só e estava bastante estragado; e, sabendo  disto,  José
da Silva Pereira (dono  de  uma  loja  de  tintas)  fabricou  com  maior perfeição, por aquele original, mais 3; um em cartão porcelana, outro em folha de ferro e outro em chapa de cobre  galvanizada,  cada  uma  de  3 palmos de cumprimento e 2 de largura: mandou-os pregar  em  molduras  de madeira, e os ofereceu gratuitamente  ao  Instituto.  Estes  quadros,  a cópia da artinha, e um piano de cauda já  muito  usado,  tais  foram  os primeiros materiais empregados para o ensino da  música;  e,  preciso  é consigná-lo em honra do professor Lodi, exercia ele, apesar de  cego,  o
seu magistério com tanta dedicação e perícia, que os alunos  patentearam louváveis progressos em vocalização  e  na  execução  ao  piano;  quando falamos em sistema de Louis Braille, não é porque ele fosse propriamente o seu inventor; a Mr. Charles Barbier de la  Serre,  antigo  oficial  de artilharia, se deve a
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ideia que teve em 1825, de formar com 36 pontos  uma  linguagem  musical com que os cegos se pudessem compreender. Os alunos  de  música  fizeram diversos ensaios com esta invenção, mas o que descobriu toda a  extensão das vantagens deste novo método, aplicado não somente à  música  como  à escrita e à leitura, foi o jovem cego Louis Braille. Reduziu o número de pontos salientes a 6, e com este tão  diminuto  número,  em  um  pequeno paralelogramo, 3 pontos paralelos a 3, conforme sua  variada  colocação, ele indicou todas as letras do alfabeto, todos os sinais  de  pontuação, os 10 algarismos cardinais e todos os sinais de música. Somente a  vogal "é" com acento agudo ocupa os 6 pontos.

Assim conseguiu em  1829  aproveitar  a  invenção  de  Charles  Barbier, simplificando-a e alternando-a por tal  modo  e  com  tão  manifestas  e minuciosas vantagens, que mereceu fixar em seu nome a honra de principal do sistema, e que seu busto como  tal,  fosse  colocado  e  venerado  no Instituto de Paris.

Antes dessa importantíssima descoberta, eram raros os cegos que  puderam ler  corretamente  nos  caracteres   ordinários em relevo, pela impossibilidade de conhecerem as letras com  rapidez;  era-lhes  forçoso percorrer com os dedos suas inflexões para pronunciarem os  nomes.  Além deste inconveniente, havia outro muito maior, que consistia em não  lhes ser  possível  escrever  tanto  quanto  lhes  era  necessário  para  sua instrução. O hábito  que  um  ou  outro  adquiria,  como  Rodembach  de escrever com  lápis  para  os  videntes,  não  lhes  servia  quanto  ??? desejavam,
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e a escrita era sempre imperfeitíssima, em linhas tortuosas e  às  vezes cruzadas. Limitava-se ordinariamente a imprimir em caracteres em relevo, e o processo era  sempre  longo  e  trabalhoso,  sendo  bem  minguado  o resultado.

Como os alfabetos são convencionais, não faltou quem,  antes  da  grande descoberta,  e  mesmo  depois  dela,  apresentasse  diversos  em  linhas traçadas deste ou daquele modo, aspirando às  honras  de  inventor;  mas todas essas invenções caíram no desprezo;  nem  mesmo  foram  ensaiadas, porque nenhuma delas remediava as faltas, que veio preencher  o  sistema de Braille.

Por  este  sistema  adquiriram  os  cegos  aptidão  para  ler  com  toda perfeição, em prosa ou verso, e para escrever o que se lhes dita, com  a rapidez do vidente bem destro em caligrafias. No copiar  a  música,  são muito mais expeditos; mal apenas se pronuncia o nome da figura, fica ela escrita em pontos; é uma verdadeira estenografia o modo  por  que  assim escrevem a música, sem lhes escapar o menor acidente, nem uma divisão de compasso.

Os primeiros meninos cegos, que  vinham  entrando  para  nossa  nascente instituição, achavam os alfabetos deste  sistema  enquanto  aprendiam  a conhecê-lo, chegavam os outros  materiais  necessários  e  os  primeiros livros impressos.

No dia 10 de setembro, a Assembleia Geral Legislativa, pelo §2º do  Art. 2º
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do decreto nº 781, autorizou o Governo a criar nesta corte um  instituto para a educação e instrução dos meninos cegos, e a dar-lhe  os  precisos regulamentos.

No dia 12 do mesmo mês, dignando-se S. M. I. o Sr. D. Pedro II sancionou esta lei, fundou a caridosa instituição da qual  se  constituiu  o  mais solícito e beneficente protetor.

Com o decreto da fundação * (repete a ementa do decreto  1428)  baixou na mesma data o regulamento provisório para o estabelecimento;  composto de 5 capítulos, divididos em 43 artigos, em que designam quais  os  fins para que foi criado o Instituto, qual a sua organização, a indicação  de seus empregados, suas  prerrogativas  e  obrigações,  as  condições  dos meninos para se julgarem admissíveis, quais os materiais do ensino  e  o número de anos para o curso da
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instrução primária, o modo e tempo dos exames, os prêmios que  se  devem conceder, e várias  disposições  genéricas  e  precisas  ao  complemento regulamentar.

Ainda neste tão memorável dia para a  instituição  dos  cegos,  baixaram também os decretos das nomeações do diretor e de  professores  efetivos, para os que já as tinham provisórias, como já expusemos, e o decreto  da nomeação de capelão, professor de religião e  vice-diretor,  para  cujos
empregos se fez a mais proveitosa escolha na pessoa do ilustrado  Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.

Uma importante nomeação e que deverá influir bastante na boa  marcha  da administração da nova instituição e no do seu desenvolvimento, foi a  do Visconde, atualmente marquês de Abrantes,  para  Comissário  do  Governo Imperial no Instituto, ainda por decreto deste dia.

A posição social elevada do nobre marquês, um dos principais  estadistas do Brasil, Conselheiro de  Estado,  senador  do  Império,  tendo  em  si reunidos o prestígio  do  saber  com  o  da  riqueza,  e  sobretudo  sua dedicação  prestimosa  e  eficaz em benefício dos estabelecimentos caridosos de nosso país, faziam bem significativa  esta  nomeação.  Nela quis Sua Majestade o Imperador manifestar  o  apreço  que  dava  à  nova instituição, a consideração e importância com que lhe  aprazia  cercá-la tomando em sua alta proteção porque assim todos os empregados  nela  se
esmerariam no
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desempenho de suas  respectivas  obrigações,  para  corresponder  a  tão sublime  e  valiosa  proteção.  O  Marquês   de    Abrantes,  ocupando presentemente o lugar de Ministro e Secretário de  Estado  dos  Negócios Estrangeiros, continua naquele emprego do Instituto, em cuja comissão
prestou e continua  a  prestar  os  assinalados  serviços  que  dele  se esperava.

Sob tão felizes auspícios, no dia 17 do mesmo mês de setembro, às 5 h da tarde, no edifício onde ainda existe o estabelecimento  e  nas  Augustas presenças de SS. MM. II., presentes os ministros e secretários de Estado e presente numeroso concurso de pessoas distintas da  corte  e  diversas
corporações nobres desta capital, foi solenemente instalado  o  Imperial Instituto dos Meninos Cegos, com 3 professores e 10 alunos, sendo  2  do sexo feminino.

Esta solenidade, presidida pelo Ministro e Secretário  dos  Negócios  do Império, Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, foi aberta por  uma  pequena  e eloquente alocução improvisada pelo mesmo ministro, na qual, em nome  da humanidade, agradeceu a S. M. I. o Sr. D. Pedro II,  o  haver  dotado  o Brasil com a fundação deste instituto, cuja instalação proclamou.

Seguiu-se a leitura do discurso inaugural, feito pelo Dr. José Francisco Xavier Sigaud, diretor do Instituto,  terminando  o  ato  solene  com  o cântico dos meninos, acompanhado pelo harmônium, do piano (Domine  salve fac  imperatorem  Petrum  Secundum).   Desde    então,    cantam    eles
impreterivelmente antes do salmo em todas as missas,  que  se  dizem  na capela do Instituto, ??? a Deus, ações de graça para o soberano
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que os salvou da miséria e da ignorância.

Notas do colunista:

1. O nosso companheiro Professor Maurício Zeni, Dr. em História, pela UFF, hoje exercendo a docência na Universidade Estadual do Pará, teve como objeto de seus estudos, os regulamentos do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Esses estudos podem ser encontrados em um depoimento dado ao Projeto Memória IBC.

2. Este ano, está sendo particularmente alentador, já que o nosso IBC recebeu a partir de maio, 10 assistentes de alunos, 9 assistentes administrativos, 33 docentes e igual número de servidores de outras áreas, todos entrando mediante concurso público.
Proximamente serão chamados mais 67 docentes, dentre os 100 prometidos pelo MEC. Está prevista também a chamada de mais 10 assistentes administrativos remanescentes do mesmo concurso..
Os novos docentes estão se organizando de tal maneira que até já implantaram uma lista de discussão na qual eu fiz questão de entrar.
Deixo aqui meus cumprimentos aos servidores cegos, todos meus ex-alunos, Professora Cleia, técnico administrativo Eunício, Professora Raquel Maria e Professora Sirlene.

Toda e qualquer colaboração, os leitores podem encaminhar para:
vtr.alberto@gmail.com             ou diretamente para o Jornal Contraponto.

Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Britânico tem cegueira revertida graças a implante de dente no olho

O experimento inovador consiste no implante de uma córnea artificial, elaborada a partir do fragmento de um dente.
Por mais estranho que o título desta matéria pareça, essa foi última proeza médica a virar notícia no mundo. De acordo com o site news.com.au, Ian Tibbetts, um britânico de 43 anos, recuperou parte da visão depois de passar por um radical e revolucionário procedimento chamado osteo-odonto-queratoprótese — ou OOKP —, que consiste no implante de uma espécie córnea artificial desenvolvida a partir de um fragmento de dente. 

Tibbetts participou de um documentário produzido pela BBC e contou que teve a córnea dilacerada durante um acidente de trabalho, que o deixou cego. Depois de tentar outras opções para recuperar a visão, o britânico decidiu passar pelo complexo procedimento, que foi realizado em um hospital de Brighton, na Inglaterra. 

Implante
Conforme descreveu, a cirurgia foi levada a cabo em duas etapas, sendo que a primeira consistiu em remover um dente e uma parte do maxilar de Tibbets e inserir uma lente dentro do dente com uma broca. Posteriormente, o dente com a lente foi colocado sob um dos olhos de Tibbetts durante alguns meses para que se mantivesse vascularizado e desenvolvesse os tecidos necessários. 

A segunda etapa consistiu em remover parte da córnea danificada do britânico e implantar o dente no olho. Como essa estrutura foi criada a partir de tecidos do próprio paciente, o risco de rejeição é minimizado. O dente então funciona como uma espécie de suporte que mantém a lente no lugar. Tibbetts foi recuperando a visão gradualmente, e hoje ela é equivalente a 40% do normal.

Fonte: Assistiva

***

* Disney apresenta display touch com feedback tátil

Tecnologia ainda em desenvolvimento permitirá que as pessoas sintam texturas e detalhes na tela dos gadgets. O dispositivo pode ter grande utilidade para os deficientes visuais.
Na segunda-feira (07/10), a Disney Research enviou um vídeo para o YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=zo1n5CyCKr0) mostrando os avanços que fizeram no desenvolvimento de uma nova tecnologia tátil.
De acordo com as informações liberadas no site oficial da empresa, através de um algoritmo, eles conseguiram simular detalhes geométricos tridimensionais em uma tela touch.
Com a novidade, o usuário poderá sentir sulcos, arestas, saliências, texturas e outros detalhes de objetos. O funcionamento básico desta tecnologia consiste na utilização de impulsos elétricos para dar a sensação de que você está realmente em contato com uma superfície tridimensional.
O algoritmo da Disney trabalha de forma dinâmica, reagindo aos objetos em tempo real. A empresa exemplifica que esta tecnologia pode ser útil para mostrar relevos em mapas ou experimentar texturas variadas.
Conforme a Disney, os efeitos podem ser aplicados em imagens estáticas e vídeos. Não há detalhes sobre o lançamento da tecnologia, mas ela poderá ser facilmente adaptada para os displays de vários gadgets com feedback tátil.

Fonte: TecMundo

***

* Lançada bengala digital para cegos

O produto foi desenvolvido com a ajuda de deficientes visuais.
Na última terça-feira, 15, uma empresa holandesa chamada "I-Cane" apresentou ao público uma bengala para cegos.
O produto, desenvolvido em conjunto com deficientes visuais, possui um sistema de navegação por GPS que fornece ao usuário a possibilidade de registrar a rota realizada, podendo assim repeti-la quantas vezes forem necessárias.
Chamada de "I-Cane Mobilo", a bengala também conta com uma tecnologia de sensores que avisam sobre obstruções no percurso ou mudanças de declive no solo.
Enquanto percorre o caminho desejado, o usuário põe o polegar em uma seta,  
que pode ser sentida ao toque do dedo. Ela, então, se movimentará indicando a direção correta a seguir ou alertará  para a necessidade de desvios. Martijn van Gurp, CEO da marca, garantiu que o sentido da audição permanecerá livre, "pois os sons desempenham um papel importante na orientação no trânsito".

Fonte: O Povo

***

* Conheça o BUSALERT

Trata-se de um aplicativo para monitorar as distâncias e/ou o tempo de chegada entre o ônibus mais próximo e o ponto de ônibus onde ele se encontra.
Hoje, no Brasil, tem-se discutido com frequência políticas que priorizem a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas, principalmente nas grandes metrópoles.
Com a publicação da Lei 12.587, chamada de Lei da Mobilidade Urbana, diretrizes para a regulação dos serviços de transporte público, dos direitos dos usuários e de gestão de sistemas de mobilidade foram determinadas, criando assim uma política nacional de mobilidade urbana.
Acompanhando as diretrizes dessa lei, principalmente no que diz respeito à acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, o GRUPO CRIAR, empresa com vinte anos de experiência em sistemas para a área de trânsito, desenvolveu o BUSALERT. O BUSALERT é um aplicativo para dispositivos móveis (tablet ou celular) desenvolvido para auxiliar o passageiro, principalmente, aquele com deficiência, a monitorar as distâncias e/ou o tempo de chegada entre o ônibus mais próximo e o ponto de ônibus onde ele se encontra.
Simples, prático e barato o Sistema BUSALERT é uma solução inteligente para um problema que afeta cidades em todo o país. 
Partes Envolvidas
Veja algumas das vantagens da implantação deste sistema para o órgão municipal, cidadão e empresas.
Prefeitura Municipal – Cumprir as exigências da Política Nacional de Mobilidade Urbana, determinadas na Lei 12.587, democratizar o acesso ao transporte público, permitir que o cidadão obtenha informações de horários e rotas no momento em que desejar, promovendo a acessibilidade.
Cidadão – Facilidade de locomoção através do transporte público; otimização do tempo, pois o cidadão tem acesso a informações precisas do momento em que o coletivo irá passar pelo local onde está há qualquer momento que desejar; regaste da cidadania e do direito de ir e vir.
Empresa Privada de Transporte Coletivo – Credibilidade nas informações fornecidas ao cidadão; extinção da tabela de horários dos ônibus, pois o cidadão terá acesso ao horário exato em que o ônibus passará pelo local onde está.
Como Funciona
O Sistema BUSALERT é dividido em dois módulos: Móvel e Administrativo.

BUSALERT Móvel
O BUSALERT Móvel, utilizado pelo passageiro, consiste em um aplicativo instalado no dispositivo móvel (celular ou tablet). Para instalar o programa no dispositivo móvel basta escolher abaixo o sistema operacional e fazer o download, diretamente do seu dispositivo móvel ou em um microcomputador.
- BUSALERT na versão Android
- BUSALERT na versão JAVA
O Sistema pode ser instalado via SMS. Para isso, basta enviar um SMS com as frases abaixo, de acordo com o sistema operacional de seu celular.
INSTALAR BUSALERT JAVA 
INSTALAR BUSALERT ANDROID
O Sistema envia uma mensagem com o link para a instalação. 
Os telefones para envio de SMS são:
TIM – (16) 98168-4444 
VIVO – (16) 99717-2277 
CTBC – (16) 99996-6999 
CLARO – (16) 99342-7500 
OI – (16) 98836-8888
Este aplicativo permite que os usuários  realizem a consulta da situação do ônibus, no intuito de obter a distância em que o ônibus se encontra do ponto, bastando para isso informar o número da linha do ônibus e o número do ponto. O sistema opera com áudio habilitado durante toda a navegação entre as telas do aplicativo, mantendo o usuário sempre informado sobre cada ação executada no dispositivo, facilitando assim sua operação por portadores de necessidades especiais.
Para acessar o sistema, basta que o passageiro carregue o programa no dispositivo móvel, não sendo necessário se identificar por meio de usuário e senha.
As principais funcionalidades do sistema nesta modalidade são: consultar ônibus, calcular distância do ônibus, avisar sobre aproximação do ônibus, emitir aviso sonoro, configurar áudio e configurar alarmes.

BUSALERT Administrativo
Esta modalidade é utilizada pela empresa que administra o transporte coletivo.
Através desta modalidade é possível acessar rotinas para inclusão e manutenção das rotas dos ônibus conforme a necessidade da empresa que administra o sistema, bem como acompanhamento da utilização do sistema pelos cidadãos e gerenciamento de mensagens. 
Também nesta modalidade não é necessária a instalação de um programa, pois as funcionalidades podem ser acessadas através do site do sistema (http://www.busalert.com.br)

Fonte: Busalert



#5. DE OLHO NA LEI

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

Acessibilidade, surdez unilateral e aposentadoria especial constaram da pauta da De Olho na Lei neste mês de outubro.


Prezados leitores, a presente edição da De Olho na Lei traz notícias sobre o tema acessibilidade através de uma ação do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e outra do Tribunal Superior do Trabalho..

Em seguida, aborda o tema recorrente da deficiência unilateral, desta vez relativamente à surdez. Curiosamente, o mesmo STJ, que editou a súmula 377 reconhecendo o monocular como pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga em cargo e emprego público, se contradiz, ao firmar o entendimento de que o surdo unilateral não o é. Muito incoerente!

Finalmente, trata de um julgado do Supremo Tribunal Federal fixando critérios para o exercício do direito à aposentadoria especial a que fazem jus os servidores com deficiência.

Convém recordar que os servidores públicos, a exemplo dos trabalhadores regidos pelo regime geral de previdência social, já têm reconhecido no texto constitucional o direito à aposentadoria geral. Os trabalhadores já mereceram uma lei complementar para regular a matéria, enquanto os servidores públicos, não. Assim é que o ministro do STF foi provocado a posicionar-se sobre a questão.

Confiram!


Acessibilidade: servidores do TRE-TO são sensibilizados para inclusão de pessoas com deficiência
O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) realiza a 1ª Semana da Acessibilidade entre os dias 23 e 27 de setembro. O evento faz parte do plano de ação da Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) e tem como objetivo sensibilizar os servidores do Tribunal sobre a inclusão de pessoas com deficiência.
Na tarde desta segunda-feira (27), durante um período do expediente, os servidores vivenciaram a rotina de trabalho como portadores de necessidades especiais. As atividades foram propostas pela Comissão de Acessibilidade, que atualmente realiza estudos sobre o tema nos ambientes da Justiça Eleitoral em todo o Estado.
A servidora Maria Lúcia de Carvalho Silva participou da atividade como portadora de deficiência visual e passou a usar a venda e a guia. Para os voluntários que optaram pela deficiência de locomoção foram entregues cadeiras de rodas.
De acordo com o servidor Clairton Thomazzi, que é portador de deficiência visual e um dos idealizadores da iniciativa, a vivência é importante para que se aumente a percepção dos colegas sobre o tema. No TRE-TO, existem nove servidores que ocupam vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência.
Comissão da Acessibilidade
A comissão foi criada em dezembro de 2012. Das vistorias já realizadas, foram apontadas necessidades de adequação em locais de votação de Araguaína. A comissão também sugeriu mudanças nos prédios dos Fóruns Eleitorais de Gurupi (2ª ZE), Porto Nacional (3ª ZE), Paraíso (7ª ZE) e Colinas (4ª ZE).

O projeto abrange a vistoria de todos os locais de votação do estado. A comissão pretende neste ano vistoriar os locais dos municípios com maior número de eleitores: Palmas, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. A comissão deverá fazer vistoria em todas as demais ZEs no ano que vem.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do TRE-TO

Disponível em: http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2013/Setembro/acessibilidade-servidores-do-tre-to-sao-sensibilizados-para-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia; acessado em: 25 de setembro de 2013.


DECISÃO 
Surdez unilateral não caracteriza deficiência auditiva em concurso público 
Por seis votos a quatro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a surdez unilateral não se enquadra nas situações descritas no artigo 4º do Decreto 3.298/99, que apenas indica como deficiente auditiva a pessoa com perda bilateral igual ou superior a 41 decibéis. O julgamento, iniciado em sessões anteriores, foi concluído na última quarta-feira (2). 

No caso julgado, uma candidata ao cargo de analista judiciário ingressou com mandado de segurança contra ato do presidente do STJ e do diretor-geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UNB), que lhe negou a condição de deficiente no concurso público realizado em 2012. 

Portadora de surdez unilateral de grau profundo (anacusia) no ouvido esquerdo, ela alegou que sua deficiência foi comprovada por três laudos médicos particulares e pela própria junta médica do concurso. Sustentou que seria ilegal a norma prevista no artigo 4º, II, do Decreto 3.298, que restringe o conceito de deficiência à perda auditiva bilateral. 

Sem risco imediato

No mandado de segurança, a candidata citou a existência de jurisprudência a seu favor e requereu, liminarmente, que lhe fosse reservada vaga no cargo pleiteado, observada a nova ordem de classificação dos aprovados. O pedido de liminar foi negado em decisão monocrática do relator, ministro Castro Meira (recentemente aposentado), que não reconheceu o risco iminente de dano irreparável para a candidata. 

Ao indeferir a liminar, o ministro ressaltou que, "sem prejuízo de posterior análise minuciosa da legislação que rege a matéria e do confronto com os precedentes jurisprudenciais arrolados, em juízo de cognição primária, não vislumbro a pronta necessidade do deferimento da medida acauteladora, precisamente porque o resultado do concurso já foi homologado e a impetrante não alcançou pontuação que lhe assegurasse o chamamento imediato". 

O julgamento do mérito foi levado à Corte Especial. Citando vários precedentes do STJ que aceitam a surdez unilateral como espécie de deficiência, Castro Meira sustentou que o Decreto 3.298, com a redação dada pelo Decreto 5.296/04, ampara a interpretação de que a candidata deve ser alocada na lista classificatória de deficientes. 

No entender do relator, os artigos 3º e 4º, II, precisam ser lidos em interpretação sistemática que se sobreporia ao entendimento da junta médica e à disposição do edital, que transcreve a nova redação do artigo 4º, II, do Decreto 3.298. Seu entendimento pela concessão da segurança foi acompanhado pelos ministros Arnaldo Esteves Lima, Luis Felipe Salomão e Laurita Vaz. 

Divergência

Ao abrir a divergência, o ministro Humberto Martins iniciou seu voto informando que, ao contrário do afirmado pela candidata, o laudo da junta médica do concurso descaracterizou sua situação como deficiência. 

Ele explicou que divergia do relator com base em precedente do Supremo Tribunal Federal, por três argumentos: a nova redação do Decreto 3.298, que prevê apenas a surdez bilateral como deficiência auditiva; o estrito cumprimento do edital, que reproduz o decreto; e a necessidade de dilação probatória. 

Sobre o primeiro argumento, Humberto Martins sustentou que o Decreto 3.298 foi alterado pelo Decreto 5.296 para restringir o conceito de deficiente auditivo, tornando impossível menosprezar o fato normativo para realizar interpretação sistemática que objetive negar a alteração legal. 

"No cerne, a nova redação consignou que não poderia ser considerado deficiente aquele que tivesse perda auditiva entre 15 e 40 decibéis, como ocorria antes", enfatizou. 

Quanto ao segundo argumento, o ministro ressaltou que o edital incorporou estritamente a nova redação do decreto, restringindo o conceito de deficiência auditiva. Para ele, a junta médica, após a realização do exame de audiometria, apenas aplicou o dispositivo do edital, idêntico à norma jurídica do decreto. 

O terceiro argumento consignado por Humberto Martins para denegar a segurança foi a exigência de dilação probatória, pois o mandado de segurança atacou entendimento fundado em laudo lastreado em exames médicos. Seu voto foi seguido por mais cinco ministros: Mauro Campbell Marques, Herman Benjamin, Sidnei Beneti, João Otávio de Noronha e Raul Araújo. 


Acessado em: 4 de outubro de 2013; disponível em: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=111596


Ministro define critérios para aposentadoria de servidores com deficiência
Ao analisar agravo regimental no Mandado de Injunção (MI) 5126, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a aplicação, ao caso, do disposto no artigo 57 da Lei 8.213/1991 (que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social) até a entrada em vigor da Lei Complementar 142/2013 para fins de verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial do servidor com deficiência. Após a vigência da LC 142/2013, a aferição será feita nos moldes ali previstos.
O MI 5126 foi impetrado por um servidor público que alegava omissão legislativa da presidente da República e do governador do Distrito Federal. Ele sustenta ser portador de cervicalgia em razão da sequela de poliomielite, deficiência física passível de ser reconhecida como causa de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso I, da Constituição Federal.
Na primeira análise, o ministro Luiz Fux julgou procedente o pedido para conceder parcialmente a ordem, determinando a aplicação, no que coubesse, do artigo 57 da Lei Federal 8.213/1991, para os fins de verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial do servidor.
O governador do Distrito Federal interpôs agravo regimental contra a decisão, sustentando a impossibilidade de se aplicar à hipótese sob exame o disposto no artigo 57 da Lei 8.213/1991, uma vez que essa disposição trata apenas da aposentadoria especial em razão do exercício de atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física. Destacou ainda que, em 8 de maio deste ano, foi editada a Lei Complementar 142/2013, que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral da Previdência Social, "revelando-se a disciplina adequada para o presente caso".
Decisão
O ministro Luiz Fux apontou que o STF já reconheceu a mora legislativa relativamente à disciplina da aposentadoria especial de servidores públicos, prevista no artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição Federal. O dispositivo estabelece que lei complementar irá definir a aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência.
O relator explicou que, na primeira análise do MI 5126, ainda não havia regulamentação específica do direito à aposentadoria especial das pessoas com deficiência pelo Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual o Supremo vinha determinando a aplicação do artigo 57 da Lei 8.213/1991. No entanto, com a regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência naquele regime, o ministro reconsiderou parcialmente a decisão anterior e determinou a aplicação da LC 142/2013 a partir da data em que entrar em vigor (seis meses após sua publicação) e até que o direito dos servidores públicos na mesma condição seja objeto de regulamentação. Ressalvou, porém, que, até a sua entrada em vigor, mantém-se a aplicação do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 


Acessado em: 7 de outubro de 2013; disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=250129&tip=UN


Seminário busca mudar cultura sobre acessibilidade 
javascript:_101_INSTANCE_89Dk_printPage_0();

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) sediou, nesta quinta-feira (10), o seminário Justiça Social e Acessibilidade, que teve como objetivo formar uma nova cultura organizacional na Justiça do Trabalho. O encontro contou com a presença do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Durante a abertura, ele lembrou a criação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2006. Para o presidente, "a inclusão de pessoas com deficiência representa a adoção de um conjunto de ações afirmativas que permitem o verdadeiro exercício da cidadania".
O coordenador-geral de Acessibilidade na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Sérgio Paulo Nascimento, apresentou a palestra "Acessibilidade: conceitos, tendências e desafios". Ele discutiu os benefícios de tornar as estruturas físicas acessíveis para todas as pessoas e mostrou os desenhos universais, que pressupõem a equiparação de objetos para facilitar o manuseio por pessoas que necessitam de acessibilidade. O coordenador afirmou ainda que as adaptações não têm que ser somente físicas, mas também procedimentais.
O segundo painel foi do desembargador e presidente da Comissão de Acessibilidade do TRT da 9ª Região, Ricardo Tadeu da Fonseca, que falou sobre "A pessoa com deficiência, os direitos humanos e o processo civilizatório". Ele disse que as pessoas com deficiência devem ser consideradas com voz ativa em todas as políticas públicas e recomendou a criação e a manutenção de um Comitê de Sustentabilidade em todos os TRT's.
A campanha "Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total" foi o tema da última palestra, ministrada pelo procurador e coordenador da ação no Tribunal de Contas da União, Sérgio Caribé. Ele explicou os objetivos da campanha, que são incluir na matriz das obras públicas a questão da acessibilidade e adequar as obras que já estão em andamento, e apresentou os resultados insatisfatórios da última auditoria que fiscalizou prédios ocupados por órgãos públicos.
Os painéis foram mediados, respectivamente, pelos ministros do TST Márcio Eurico Vitral Amaro, Hugo Carlos Scheuermann e Walmir Oliveira da Costa. Também participaram do evento o vice-presidente do TST Barros Levenhagen, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho Ives Gandra da Silva Martins Filho e os ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Delaíde Alves Miranda Arantes.
O seminário foi adaptado para atender pessoas com algum tipo de deficiência e contou com legenda em tempo real, tradução para libras (linguagem com sinais) e disponibilização de material em áudio. O evento recebeu também apoio do Senado para distribuir a Constituição Federal em braille. A coordenação foi do TST e do CSJT, a realização da Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac) e patrocínio da Caixa.
                                                  

Acessado em 11 de outubro de 2013; disponível em: http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/seminario-busca-mudar-cultura-sobre-acessibilidade?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvie
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#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Uma Revolução no Ensino. Outra?
(Cláudio de Moura Castro)

Na história da educação não faltaram oráculos anunciando alguma épica revolução. A imprensa de Gutenberg foi a primeira. Embora tenha sido uma das poucas a causar abalo, não desempregou professores, como se temia. Com o correio, inaugura-se o ensino por correspondência. Mas a escola continuou impávida. O cinema substituiria as escolas. Não aconteceu. A televisão foi a profecia seguinte. Arranhou, mas não revolucionou.

Com clarins estridentes, foi anunciada a chegada do computador à escola. Os obesos mainframes viraram PCs; depois, notebooks, tablets e smartphones. Some-se a isso a internet, ligando tudo a todos. Veio a tal revolução digital?

Por razões que a todos surpreendem, a maioria das escolas não digere os computadores. Antes, hostilmente os rejeitava. Agora, diz que os ama, mas não consegue usá-los. Nos países em que foram avaliados, como um todo, os programas de informática na escola foram um desapontamento. Softwares criativos e fascinantes não aterrissam no aprendizado do currículo. Adoção em massa, só de mimeógrafo, xerox e projetores que, embora convenientes, nada inovam na pedagogia.

Fora da escola acadêmica, os computadores dão certo. A educação informal os utiliza bem e, em alguns casos, os utiliza muito. Pesquisas mostram mais aprendizado por parte de alunos com computadores em casa. Estudo recente do Positivo identificou um uso intenso das redes sociais entre os alunos, em fóruns de discussão criados por eles e com mínima participação dos professores. Dito isso, quero ser o oráculo de uma revolução tecnológica: hoje é possível levar a qualquer brasileiro a melhor aula expositiva do mundo, a um custo que se aproxima de zero. Como assim?

Se o melhor dos melhores professores gravar uma aula, com o auxílio de todos os recursos audiovisuais, estúdios e direção, essa aula será melhor do que sua versão ao vivo, nua dos complementos da produção. Portanto, substituiria a exposição do professor, monotonamente repetida.
E, se ela for vista por muitas pessoas, o custo por aluno será ridiculamente baixo. O Telecurso 2000 é um belo exemplo, pois nenhum professor é capaz de dar uma aula tão perfeita. A produção dos vídeos custou 30 milhões de dólares. Mas. como 6 milhões já se formaram, o custo por aluno é de 5 dólares apenas! Por aula, é um centavo. É ou não é uma revolução?

Na esteira desse salto quântico na tecnologia, aparece uma multidão de iniciativas. A Kahn Academy é das mais conhecidas. Coursera e outras entram em cena oferecendo ensino de massa e gratuito. Como sou carapina amador, aprendo a trabalhar com vídeos dos melhores marceneiros do mundo. É um privilégio ao alcance de todos.

Esse avanço nos leva a duas encruzilhadas. A primeira é saber se haverá um casamento do EAD (ensino a distância) de massa com o ensino acadêmico e seus diplomas.
Como fica um biólogo educado no computador e a custo zero? Superaulas de graça sem diploma ou aulas chatas com diploma? Nos Estados Unidos, começa-se a falar de educação na nuvem com diplomas oficiais. O ensino tradicional tem boas razões para tremer nas bases. A segunda nasce do fato de que uma aula expositiva é apenas um pedaço de uma educação de qualidade. Como fica o resto, que envolve aplicação, prática e depende da interação entre alunos e professores? Há um sem-número de alternativas, presenciais ou a distância. Em algumas, como o Telecurso, há um monitor na sala de aula. Mas existem cursos EAD em que uns poucos tutores atendem aos alunos, via internet. E outros com muitos tutores. Há versões em que a inteligência artificial, instalada nos computadores, substitui a atenção pessoal do professor.
Obviamente, os custos variam. Há cursos EAD mais caros que seus correspondentes presenciais. E há cada vez mais cursos gratuitos.

Embora os cursos a distância possam apresentar rendimentos equivalentes ou melhores, não somos capazes ainda de destrinchar os méritos da multiplicidade de alternativas existentes e a existir. Só dá para prever que o curso presencial puro está ameaçado.

Mais outra revolução que vai gorar? Ou um realinhamento nas formas de ensinar, trazendo terremotos à organização do ensino?

(Rev. "Veja" - 16/10/2013)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* O discurso "politicamente correto"

Proponho ao companheiro leitor um rápido exercício de memória: quando ouviu, pela última vez, o emprego do termo discriminação para definir o tratamento diferente pelo Estado ou alguma empresa a alguém por sua origem, condição econômica ou física?

Nos anos 80, período em que militei no Movimento de Cegos em Luta por sua Emancipação Social, reivindicávamos nossos direitos; lutávamos por eles. Hoje, termos como reivindicação e luta parecem ter desaparecido do vocabulário político das classes populares.

A censura legal e armada da ditadura foi substituída por um discurso "humanista" construído nos bancos das academias e consolidado pelos agentes de controle da sociedade pelo Estado neoliberal.

Os diversos segmentos da sociedade devem relacionar-se harmonicamente como as melodias independentes da polifonia renascentista de Palestrina.
O cantus firmus - primeira voz - é composto nos gabinetes dos "técnicos" do governo e o contraponto - demais vozes - nas sedes das grandes centrais do "movimento popular", sem contrariar as normas do Concílio de Trento - Consenso de Washington, creio que já esquecido dos militantes da política.

Se é verdadeira a permanência do espírito após a morte do corpo, que me perdoe o "príncipe da música" pelo uso de seu nome para analogia tão desqualificante, mas a Igreja do século XVI reconheceu sua obra como padrão para a arte dos sons, no período da Contrarreforma. Eu, mesmo,
confesso-o, sem a menor cerimônia, considero a música de Palestrina profundamente tranquilizante.

Mas não são apenas os referidos acima os termos arrebatados a nossa linguagem corriqueira. O nome "Favela", dado a um dos morros mais conhecidos do Rio, para onde migravam os escravos, libertos no final do século XIX, foi cantado em sambas clássicos:

"Favela, que trago no meu coração! Ao relembrar com saudade A minha felicidade... Favela dos sonhos de amor e do samba canção!..".
 (Roberto Martins)

"No carnaval, me lembro tanto da Favela, Onde ela morava! Tudo que eu tinha era uma esteira e uma panela, Mas ela gostava"!
 (Joracy Camargo, teatrólogo autor de "Deus lhe pague").

Mais tarde, o termo favela passou a designar todos os espaços habitados pela população mais pobre da cidade, vítima da exploração e do desemprego e abandonada pelo poder "público". Com o tempo, os favelados passaram a constituir "comunidades carentes". Como o adjetivo depreciava-os, hoje eles apenas "vivem em comunidades".

Também nós não escapamos à dissimulação. Qualquer atendente ou recepcionista sabe que o termo cego - privado da vista (Pai Aurélio) - deve ser evitado a todo custo, ainda que nós mesmos digamos-lhe que o preferimos à expressão "deficiente visual", cunhada pelos "especialistas" para "aliviar-nos" do peso das metáforas que revelam nossa imagem social construída ao longo de séculos sem dispensar-se do direito de empregá-las livremente - deficiência: falta, falha, carência,
imperfeição, defeito, etc. (ibd).

O adjetivo vidente - pessoa que tem o uso da vista - não pode ser usado em seu sentido real dado a um preconceito religioso. Mas parecem não incomodar às autoridades constituídas os falsos pastores que vivem a "curar-nos", em nome de Jesus,em programas radiofônicos e televisuais.

O discurso "politicamente correto" é essencial para uma sociedade inclusiva, que deseja integrar todos os seus "cidadãos" na categoria de consumidores sem que eles se emancipem da tutela das classes dominantes.
É através dele que aprendemos a reconhecer o "espírito solidário" de nossos governantes, a "igualdade" entre ricos e pobres e o "fim" de todas as formas de discriminação. Sem ele, talvez o governo não pudesse implementar sua magia capaz de fazer do brasileiro o povo mais feliz do
mundo, sob a égide da doutrina do grande capital.

hercen@terra.com.br#



#8. UNIVERSO BRAILLE

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

* Um Tributo a dois Professores

A sociedade brasileira consagra o dia 15 de outubro às comemorações do "Dia do Professor", anteriormente denominado como "Dia do Mestre".
Dentre os professores, há os que se limitam apenas à transmissão de conhecimentos. A estes, os parabéns pelo seu dia. Há os que fazem do exercício do magistério uma missão, abraçam-no como uma causa de vida. A estes, pelo mérito, o "obrigado, muito obrigado, Professor".

Desejo compartilhar com os leitores de Contraponto um particular tributo a dois mestres cujas missões guardam estreito vínculo com o Sistema Braille.

Pierre Henri, francês, ex-aluno e professor do Instituto de Cegos de Paris e Hélio Bezerra do Amaral, ex-aluno e professor do Instituto Benjamin Constant.

Pierre Henri produziu a mais importante obra sobre o Sistema Braille e seu inventor intitulada "A Vida e a Obra de Louis Braille".

Hélio Bezerra do Amaral foi o primeiro chefe da Imprensa Braille do IBC, anteriormente denominada Tipografia Braille e Seção Braille. Foi tradutor para o Português de três dos seis capítulos da obra de Pierre Henri.

Antes de discorrer sobre estes dois mestres, apresento-lhes um texto que produzi em agosto de 2004, como esclarecimento sobre a matéria deste artigo:

Uma Explicação Necessária

"A Vida e a Obra de Louis Braille", de Pierre Henri se constitui na mais importante publicação sobre o genial inventor e seu sistema mundialmente consagrado.

Editada na França por ocasião do transcurso do centenário de falecimento de Louis Braille, em 1952, mobilizou profissionais, técnicos e usuários do Sistema Braille em todo o mundo, a cerca de dados técnicos sobre o sistema e de informações ainda ignoradas sobre seu inventor.

O professor Hélio Bezerra do Amaral, mestre de francês do Instituto Benjamin Constant, tomou a iniciativa de traduzir a portentosa obra, a fim de proporcionar aos brasileiros o que ele denominou de "História Sagrada" para os que não veem.

A leitura do Prefácio nos dá a exata dimensão de seus sentimentos e compromisso com a tarefa a que se empenhou.

Por razões que não temos condições de esclarecer hoje, 50 anos após, o trabalho não foi publicado. Recorde-se que o estimado professor faleceu no ano de 1958.

Trata-se de verdadeiro legado a cópia única encontrada na Biblioteca do IBC, datada de 1987, contendo os três primeiros capítulos do livro traduzido.

O valor informativo e histórico deste trabalho não concluído nos levou a assumir o compromisso de copiá-lo para mídia magnética, promovendo sua edição em braille e disponibilizando-o também em arquivo eletrônico para benefício daqueles que, como nós, têm real interesse pela gênese do
sistema que, a partir de 1825, abriu as portas do conhecimento humano às pessoas cegas em todo o mundo.

Convido os prezados leitores para compartilharmos, a seguir, os dados biográficos destes dois mestres e reverenciarmos seus trabalhos e exemplos com o respeitoso agradecimento: "Obrigado, muito Obrigado, Professor".

 Pierre Henri
 1899-1986

Professor da Instituição Nacional dos Jovens Cegos de Paris, Administrador na Associação Valentin Haüy, de 1926 a 1978, escritor e articulista, Pierre Henri nasceu em 5 de janeiro de 1899 na cidade de Paris. Perdeu a visão aos 13 anos de idade e ingressou, como interno, na já citada instituição.

Em 1934, sem prejuízo de suas atividades como professor, encarrega-se da coordenação geral do ensino da Instituição.

Publica numerosos artigos em diversas revistas, sobre questões ligadas a temas tiflológicos.

Seu primeiro livro, "La Vie des Aveugles" (A Vida dos Cegos), é publicado em 1944, pela editora Presses Universitaires de France.

La Vie et l'Oeuvre de Louis Braille (A Vida e a Obra de Louis Braille), através da mesma editora, é publicada em 1952, ao ensejo do transcurso do primeiro centenário da morte de Louis Braille.

Pierre Henri trabalhou intensamente ao lado dos que se empenharam para o traslado dos restos mortais de Louis Braille para o Panteon de Homens Ilustres da França, onde hoje se encontram, ao lado de grandes heróis nacionais daquele País. O ato solene se deu em 22 de junho de 1952.
Oficialmente designado, Pierre Henri proferiu, na Sorbonne, magnífico discurso alusivo ao evento, perante o Presidente da República da França,
sendo ali condecorado com as insígnias de "Cavaleiro da Legião de Honra".

Nomeado pela UNESCO, passa a integrar, na qualidade de membro, o Comitê Executivo para a Unificação do Sistema Braille.

No ano de 1957, defende uma tese de doutorado em Psicologia Social: Les Aveugles et la Société (Os Cegos e a Sociedade), também publicada por Presses Universitaires de France, importante obra a que se seguiu uma outra tese complementar: L'Adaptation des Déficients Visuels à la Vie
Sociale et Professionnelle (A Adaptação dos Deficientes Visuais à Vida Social e Profissional).

Aposenta-se em 1960, por motivo de doença de sua esposa, Marta Henri, e fixa residência na Normandia, mas continua a trabalhar voluntariamente, em especial na Associação Valentin Haüy, na qual exerceu o cargo de diretor, a partir de 1962, tendo preferência pelas atividades que
desenvolvia em sua Biblioteca Braille.

Em reconhecimento aos relevantes serviços que continuava prestando à causa dos cegos, o Estado o nomeia agora, Oficial da Legião de Honra.

La Vie et L'Oeuvre de Valentin Haüy (A Vida e a Obra de Valentin Haüy), em 1984, foi sua penúltima obra, editada pelo Groupement des Intellectuels Aveugles oú Amblyopes, entidade da qual era fundador e presidente.

Pierre Henri, aos 87 anos, faleceu em 24 de setembro de 1986.


 Hélio Bezerra do Amaral
 1914-1958

Professor de Língua Francesa do Instituto Benjamin Constant, chefe da Imprensa Braille no período de sua instalação, em substituição às antigas oficinas de tipografia e encadernação criadas no século XIX, funções que sempre desempenhou com zelo e proficiência. Nascido na cidade de Olinda - PE, em 12 de julho de 1914, ingressou no IBC como aluno em 1930, por haver perdido a visão no ano de 1928.

Votado intensamente aos estudos, faz brilhante carreira como aluno. 
Aplicado com devoção ao trabalho, submete-se a um processo seletivo e é admitido como revisor, em 1940 na então Seção Braille do IBC, após um período de afastamento do Instituto para garantir sua subsistência com dignidade, ainda que exercendo atividades não compatíveis com seu
preparo intelectual.

Assume, naquele mesmo ano a função de chefe da recém-criada Seção Braille e se empenha junto à direção do IBC, com sucesso, objetivando a admissão de novos funcionários para garantir o pleno desenvolvimento dos projetos da Instituição, aproveitando o potencial dos novos equipamentos
adquiridos com vistas à produção de livros em braille. No exercício dessa função, estabelece procedimentos e cria métodos de trabalho que transcenderam sua administração.

Habilitado pela Aliança Francesa do Rio de Janeiro, onde fez jus a menção honrosa por seu desempenho como aluno, é nomeado professor de Língua Francesa do Curso Ginasial do Instituto Benjamin Constant em 1949.

O Instituto Benjamin Constant assumia especial significado em sua vida, como demonstram suas palavras no "Prefácio do Tradutor" da obra. A Louis Braille e a seu Sistema, revelava imensa gratidão, o que certamente o motivou a traduzir o magnífico trabalho de Pierre Henri, com autorização do próprio autor.

A partir de 1955, o professor começa a sentir as manifestações de um mal incidioso que consome gradativamente sua resistência física e, embora com relutância, tem de se afastar frequentemente para tratamento de saúde. Faleceu em 28 de outubro de 1958, aos 44 anos, legando-nos a tradução não concluída, de imenso valor histórico, psicológico e social, proporcionando permanentes subsídios aos brasileiros interessados no estudo e na pesquisa sobre "A Vida e a Obra de Louis Braille".



#9 EURECA

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

//Comentário do Colunista:

As manifestações artísticas (quando produzidas de forma responsável, privilegiando a  sensibilidade), podem ser importante canal para a desmistificação, abrindo espaço para a verdadeira  inclusão social das minorias.

// Fim do comentário

* Artistas israelenses cegos e surdos usam toque e aromas para se comunicar com o público

Grupo teatral israelense Nalagaat se apresentou em Nova York, com o espetáculo "Nem Só de Pão", em que cozinham o alimento diante da plateia Artistas israelenses cegos e surdos usam toque e aromas para se comunicar com o público Rina Castelnuovo/NYTNS

Para os artistas do Nalagaat, a escuridão e o silêncio são a realidade trabalhada nos palcos Foto: Rina Castelnuovo / NYTNS Isabel Kershner

Tel Aviv, Israel - No espetáculo "Nem só de Pão", que estreou nos Estados Unidos no Centro Skirball de Artes Cênicas, na Universidade de Nova York, pinceladas de lembranças puras, viagens fantásticas, esquetes de pantomima e fragmentos de sonhos - fugazes, mas indeléveis - somam-se a um fenômeno teatral que atrai o público para o mundo dos artistas.

Os atores do Nalagaat - o nome, em hebraico, significa "por favor, toque" - não veem nem ouvem o público. A maioria deles não fala. Os intérpretes transmitem sua voz interior de acordo com um roteiro, e legendas em inglês, hebraico e árabe aparecem em uma tela acima do palco. Em alguns momentos, uma trilha sonora ao estilo do cinema mudo soa ao fundo. Em outros, o público é convidado a cantar junto uma música composta para o espetáculo.
A todo o tempo, os atores interpretam uma tarefa tátil e terrena: amassar e cozer pão, enquanto os fornos na parte de trás do palco sopram os aromas. Eles compartilham pensamentos sobre temas como a quem eles mais querem dar o pão (uma alma gentil, uma criança com fome) e do que se trata a vida. O quadro de abertura, com 11 padeiros sentados em longas mesas, evolui para uma sucessão de cenas meticulosamente cronometradas, algumas cômicas, tangendo o burlesco,
como uma visita imaginária a um cabeleireiro de celebridades, e outras mais realistas e comoventes.
A história da criação da Nalagaat nasceu de casualidades: um encontro entre um grupo de adultos com deficiência e uma diretora de teatro que garante ter pouca paciência e ainda menos sentido de compaixão.

- No passado, muitas vezes as pessoas me perguntavam se eu queria coordenar oficinas para pessoas com deficiência - disse Adina Tal, presidente e diretora artística da Nalagaat, em uma entrevista - Era algo que não me interessava, mas achava bom que outras pessoas se dedicassem a isso.
Porém, cerca de 14 anos atrás, Tal, nascida na Suíça, foi convidada a realizar uma oficina de dois meses para os integrantes surdos e cegos de um clube social. Ela concordou e ficou cativada pelo desafio de criar uma nova forma de comunicação. A oficina acabou se tornando uma companhia de teatro itinerante.

Em 2007, o grupo se mudou para sua sede permanente, o Centro Nalagaat, no antigo porto de Jaffa, em Tel Aviv.
- Não existia nenhum outro grupo de teatro formado por surdos e cegos - disse Tal, que tem 59 anos.
Ela começou a trabalhar com a ajuda de intérpretes de línguas de sinais e com muitos apertos de mãos.
- Eu não fazia a menor ideia - disse ela - Porém, de alguma forma, dentro de mim, sabia exatamente o que fazer.
Alguns assistentes sociais achavam que ela era muito exigente com seus atores.
- Talvez eu tenha sido a primeira pessoa a não dizer que qualquer coisa que eles faziam era incrível.

A primeira produção do grupo, "A luz é Ouvida em Ziguezague" (2003), sobre sonhos e aspirações, originou-se de um longo processo no qual os atores trabalharam em aspectos de ritmo,  improvisação e movimento do corpo. Por fim, eles aprenderam a expressar suas emoções e fantasias em pantomima.
Após três meses de trabalho, um membro do grupo disse a Tal que a pantomima não fazia sentido e que ele queria fazer uma peça de Gorky.
- Perguntei a ele: "Como? Você não ouve, não vê nem fala'" - lembrou Tal - Ele disse: "Isso é problema seu. Você é a diretora". Eu disse: "Não, o problema é de vocês. Vocês são os surdos e cegos". Nós não fizemos o Gorky porque a força do grupo está no fato de que eles não são como os outros atores. Eles tiveram de criar a sua própria verdade.
Baseando-se nos sentidos do olfato, do paladar e do tato dos atores, Tal explorou as conexões proporcionadas pela experiência de preparar alimentos. Ela fez com que a companhia preparasse saladas e outros pratos básicos, e a atividade se consolidou no exercício de cozer pão.

No caso de "Nem só de Pão", Tal também elaborou o método de usar tambores como forma de pontuação entre as cenas. Após seis meses, os artistas tinham aprendido a sentir e responder às vibrações do instrumento, o que lhes apresentou uma nova relação com o mundo da visão e da audição.

- Nós os vemos, mas também nos vemos através deles - disse Tal - Para mim, isso é arte.
No Centro Nalagaat, algumas pessoas do público podem compartilhar a comida, antes ou depois da performance, no Restaurante Blackout, onde os sabores do alimento e do vinho, servidos no breu mais absoluto, adquirem uma intensidade especial. Garçons e garçonetes cegos se deslocam ao redor das mesas, usando sinos, e os clientes recebem petiscos.

Ao final do espetáculo, quando as bandejas de pão saem fumegantes do forno, o público é convidado ao palco para uma degustação. Os atores se misturam à multidão, comunicando-se com a ajuda de intérpretes e com o toque - o que faz lembrar a necessidade de contato humano, mesmo quando vias normais de comunicação estão fechadas.

É uma mensagem simples e universal que Itzik Hanuna, que nasceu cego e ficou surdo aos 11 anos, transmite poderosamente do palco.

Em um monólogo angustiante, ele se lembra de quando ficava preso em seu quarto, quando adolescente, sozinho com seus pensamentos.
- Geralmente, sinto-me acostumado à escuridão e ao silêncio - declara em seu tom de voz característico, agudo e uniforme - Naquele momento, porém, eu os senti com tanta intensidade que achei que não fosse suportá-los.
- Comecei a vagar ao redor da sala. De repente, senti o toque de uma mão. Quando alguém toca minha mão, sinto que minha solidão começa a desaparecer.
Eram seus amigos, que tinham chegado para levá-lo para passear.

//Fonte: THE NEW YORK TIMES NEWS SERVICE
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/mundo/noticia/2013/01/artistas-israelenses-cegos-e-surdos-usam-toque-e-aromas-para-se-comunicar-com-o-publico-4029273.html



# 10. DV-INFO

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

* Cinco dicas para tirar o máximo proveito da bateria do notebook
Por: Cleverson Casarin Uliana

Prezados leitores,

As dicas abaixo vem bem a calhar, em especial porque quase todas servem também para telefones celulares em geral e não apenas para notebooks, podendo portanto prevenir problemas especialmente em situações de viagem e grande mobilidade em geral, nas quais esses aparelhos podem ser importantes para pessoas cegas e de baixa visão.

Boa leitura.

***

Cinco dicas para tirar o máximo proveito da bateria do notebook
Paul Mah, PCWorld EUA

Não podemos fazer milagres, mas estes truques simples podem ajudá-lo a conseguir mais alguns preciosos minutos de uso do portátil quando ele estiver longe da tomada.

Você adora seu notebook. Ele lhe permite trabalhar onde quer que esteja, seja um saguão de aeroporto, café ou escritório doméstico, e é a chave para sua vantagem competitiva. Isso até a bateria se esgotar. Bem na hora que você está fazendo os ajustes finais numa apresentação no PowerPoint, no aeroporto, prestes a decolar e sem uma única tomada à vista. Nessa hora o amor vira ódio e você começa a se perguntar porque comprou essa “tranqueira”.

Mas é possível evitar um acesso de raiva e amenizar o problema: siga estas cinco dicas para maximizar a autonomia de bateria do portátil.

1. Recarregue sempre que possível:
Uma forma de garantir que o notebook estará sempre pronto para a ação é ligá-lo a uma tomada sempre que possível. Manter a bateria sempre carregada aumenta as chances que você terá carga suficiente para completar o trabalho. Compre um carregador extra para que possa ter um em casa e outro sempre à mão no trabalho ou na mala para viagem.

Um mito comum sobre notebooks é que deixá-los ligados continuamente à tomada vai sobrecarregar e reduzir a vida útil da bateria. Isso não é verdade. As baterias modernas interrompem a carga assim que atingem a capacidade máxima, portanto não há riscos. E elas sofrem um desgaste maior quando chegam a zero e são recarregadas ao máximo do que quando sofrem uma recarga parcial (digamos, de 40% para 100%), portanto recargas frequentes podem até prolongar a vida útil delas.

2. Ajuste o brilho da tela:
As telas modernas com iluminação LED são uma grande evolução em relação às telas com iluminação CCFL (fluorescente) usadas no passado, tanto em qualidade de imagem quanto em eficiência no consumo de energia. Ainda assim, elas representam uma parte significativa do consumo de energia do sistema. Portanto, reduzir o brilho da tela produzirá um aumento notável na autonomia da bateria. Também tome cuidado na escolha do local de trabalho: uma tela com brilho baixo será mais confortável num café com iluminação suave do que em uma sala com lâmpadas fortes.

Outra forma de reduzir o consumo da tela é ajustar o controle automático de iluminação no Windows. Abra o Painel de Controle, entre em Hardware & Sons / Opções de Energia e entre em Alterar configurações do plano em frente ao plano de energia ativo. Escolha um limite de 1 a 3 minutos nas opções Esmaecer vídeo e Desligar vídeo na coluna bateria. Você também pode entrar em Configurações de energia avançadas para ajustar qual será o nível de brilho da tela quando ele for reduzido.

3. Fique de olho nos aplicativos:
Aplicativos que estejam fazendo uso desproporcional do processador podem ser responsáveis por esgotar a bateria antes do tempo. Utilitários desnecessários rodando em segundo plano, ou um aplicativo que está “travado”, também podem causar o problema. Navegadores são especialmente propensos ao último caso, devido aos vários plug-ins, extensões e mecanismos para processamento de páginas e scripts que são usados neles.

Processadores modernos são capazes de reduzir automaticamente a própria frequência de operação para diminuir o consumo de energia, mas só são capazes de fazer isso quando estão total ou parcialmente ociosos. Se você não lidar com estes aplicativos fora de controle eles podem não só drenar a bateria, mas também deixar todo o sistema mais lento. Uma pista que algum aplicativo “saiu da linha” é a ventoinha do computador acelerando quando a máquina deveria estar ociosa.

Resolver o problema é fácil. Tecle Control+Alt+Del, abra o Gerenciador de Tarefas e use-o para identificar e fechar aplicativos e processos que estão ocupando uma parcela muito alta do processador (na coluna CPU). Se não conseguir fechar o programa normalmente, force o encerramento do mesmo selecionando o nome do processo no Gerenciador de Tarefas e pressionando o botão Finalizar Processo. Se nada disso funcionar, reinicie o sistema.

4. Desative aplicativos “pesados” que rodam em segundo plano:
Aplicativos que fazem uso intenso do processador ou da rede devem ficar fechados enquanto a máquina estiver fora da tomada. Entre eles software P2P como o BitTorrent e aplicativos de computação distribuída como o Folding@Home. Também evite fazer downloads grandes e atualizações de aplicativos e de sistema, já que isso exige tanto o uso da interface de rede quanto do disco rígido, o que custará preciosos minutos de autonomia da bateria.

5. Desabilite dispositivos desnecessários:
Você também pode tentar desabilitar portas e dispositivos desnecessários para conseguir alguns minutos extras da bateria, embora essa opção não seja possível em todos os notebooks. Comece desativando modems 3G e interfaces Wi-Fi e Bluetooth que não estejam sendo usados. Muitos notebooks têm chaves ou atalhos de teclado para isso, ou ícones na bandeja do sistema (no canto inferior direito da tela, perto do relógio)
A unidade óptica é outro item que consome energia rapidamente, portanto não deixe um CD ou DVD na unidade e evite usá-lo a não ser que realmente necessite. Desconecte periféricos como HDs externos e mesmo pendrives. Se seu notebook tem um leitor de cartões de memória, remova os cartões. Afinal, eles precisam de energia para funcionar.

Por fim muitos notebooks atuais têm teclados iluminados. Eles são ótimos quando você está usando a máquina num ambiente escuro, mas é possível economizar energia desativando esse recurso quando a máquina estiver operando na bateria. Consulte o manual da máquina para saber como fazer isso.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

CONVIDADOS ESQUECIDOS!

COMUNHÃO?


Descrição da foto para DV’s: Foto do Papa Francisco de meio corpo, falando no microfone. Ele está de branco, com o braço esquerdo levantado dando ênfase no seu discurso. Atrás dele há uma grande cadeira estofada em creme.


Pós altos e baixos disse o nosso prefeito Eduardo Paes: "Nota mil ao Papa e zero aos demais ..."

Vendo, com meus olhos cegos, a representação do sofrimento e morte de Cristo encenado em 14 atos/palco, na praia de Copacabana/RJ, num dos pontos altos da JMJ, constatei na encenação 9, o anúncio de 20 cadeirantes. Imaginei ter ouvido mal. Mas se várias emissoras estavam assim informando era sinal de que os organizadores da JMJ passaram esse script.

Meia confusa tentei arrumar o pensamento. Em encenação posterior a mídia narrava a presença de surdos. Perplexa fiquei ao ouvir uma repórter repetir incansavelmente que tratava-se de SURDO/MUDO! Ora, pelo amor do Criador, ninguém é mudo! Todos os seres humanos, de algum modo, tem a capacidade de se comunicar/falar! Inacreditável constatar em 2013, a manutenção de um olhar assistencialista para com a pessoa com deficiência!

Ouvi, ainda, a mídia dizer "pessoas portadoras de deficiências" e muitas outras expressões erradas. Faltam palestras para capacitação dos profissionais!

Sabido é que onde se inclui um, dois ... significa dizer que os demais estão EXCLUÍDOS. É ou não é? Vamos admitir o argumento de sorteio; tudo bem. Mas no bingo da vida só havia o mesmo número? Cristo tratava cada qual de maneira singular. Genérico? Só em bulas de remédios.

Precisariam os Srs. organizadores balançar com mais justiça o saco das peças. Será que não foi localizado nenhum pintor que use o pincel na boca; nem cantor sem braços e pernas? Para a festa/comunhão de Cristo esses "detalhes" passaram desapercebidos pelos servos!

Daí foi que fiquei refletindo como a Igreja continua piedosa/excludente relativamente a pessoa com deficiência. A Santa Igreja nos integrou genericamente, contudo, NÃO incluiu! Continuamos a ser o GLACÊ DO BOLO! (confiram em: http://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/2013/03/bolo-sem--glace.htmlhttp://deborahpratesinclui.blogspot.com.br/2013/03/bolo-sem-glace.html )

A Igreja católica perdeu grande chance de mostrar ao planeta que as DIVERSIDADES existem no viver diário como são e não como a coletividade gostaria que fossem. Ao invés dos anunciados 20 cadeirantes, poderiam os organizadores terem anunciado/incluído 19 outros humanos para representar tantas mais pessoas que sofrem a dor do terrível preconceito e consequente discriminação. De quem falo? Dos cadeirantes; cegos; surdos (que não são mudos); deficientes intelectuais; muletantes; pessoas com nanismo e gigantismo; irmãos vítimas de diversos acidentes genéticos, apresentando, por ilustração, o corpo coberto por longos e densos pelos, pessoas com um lado do corpo demasiadamente maior que o outro, protuberância nas costas dando aparência de tartaruga, semelhantes que têm que andar com o corpo coberto de ataduras ante a má formação da pele; humanos sem um dos membros, obesos, ... Todos são igualmente seres humanos! A lista de convidados restou incompleta!

Verdadeiramente sofremos o fenômeno da INVISIBILIDADE!

Quem é o CEGO nessa história toda? Lembre-se que ela é sua e minha também!

A sociedade não está preparada para o trato com essas diferenças, pelo que, vergonhosamente, EXCLUEM esses irmãos do convívio social. Faltam a esses seguimentos, tão discriminados, amor, carinho, trabalho, oportunidade a VIVER dignamente!
...
Maravilhoso se tivéssemos tido, nesse 9º palco, um cadeirante e mais 19 seres humanos representando o maior número possível dos que integram os grupos sociais vulneráveis, não acham?

Fui dar uma breve relida nas escrituras sagradas. Eis o resultado da busca em Lucas, Capítulo XIV, versículos "16 a 24". Conta Lucas:

"16. Jesus respondeu: "Um homem deu grande banquete, e convidou muitas pessoas.

17. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: 'Venham, pois tudo está pronto'.

18. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas'.

19. Outro disse: 'Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas'.

20. Um terceiro disse: 'Acabo de me casar e, por isso, não posso ir'.

21. O empregado voltou, e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado, e disse ao empregado: 'Saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos'.

22. O empregado disse: 'Senhor, o que mandaste fazer, foi feito, e ainda há lugar'.

23. O patrão disse ao empregado: 'Saia pelas estradas e caminhos, e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia

24. Pois eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete'."

Quando li a palavra CAMPO, arrepiei! Trazendo o texto para o presente lembrei do CAMPO DA FÉ! Seria Guaratiba previsto por Lucas?

Sinceramente esperei, a todo tempo, que o "Dono da Casa", melhor dizendo o Papa Francisco trouxesse o contexto a ordem. Lamentavelmente não aconteceu!

Tenho para mim que a comunhão na festa de 26/7/2013, valendo dizer a ceia do Senhor Jesus Cristo, em Copacabana, não trouxera todos os convidados ordenados.

Como simples mortal, dou ao nosso "Francisco" nota 999, dentro dos 1000 atribuídos por Eduardo Paes. Certamente, dentro da generosidade do nosso Pedro, alguns convidados foram excluídos INOCENTEMENTE. Estou convicta que tudo fluiu na pressão dos sucessivos erros, economia na realização do campo da fé, chuva, vento frio, emoção ...

No século XXI, traduzo o cajado do pastor pela palavra microfone para a condução das ovelhas/rebanho.

Bem poderia, no poder do microfone, o Papa ter feito um comentário nessa encenação, de modo a INCLUIR toda a DIVERSIDADE que, majestosamente, compõe a Terra! Em sua infinita generosidade, óbvio que não foi por mal!

Aprendemos a ser misericordiosos. Desde a sua eleição foi que o nosso "Francisco" solicita a todos nós que oremos por ele. Somos todos humanos e falíveis de erros!

Igualmente aprendemos que a humildade é uma das grandes virtudes. Teríamos que ser mais submissos e pacientes aos sofrimentos /desventuras da vida? Aguentar calados desembargadores separando a dupla usuário/cão-guia; médicos ginecologistas que não sabem atender mulheres cadeirantes; jornalistas anunciando surdos MUDOS; empresários colocando seu comércio sobre piso-guia; professores despreparados para o trato com alunos deficientes; taxistas se recusando a levar cadeiras de rodas; JMJ ignorando o versículo 21 acima citado. Havia pessoa com nanismo em algum palco?

Por favor, não me venham com a velha máxima de que todos, - implicitamente - foram contemplados! Cada ser é ímpar, singular, pelo que os tratamentos hão que ser condizentes com o exemplo de Cristo.

Estagnada é como está a humanidade! "Francisco", assim como eu, quer o diálogo entre os povos, independente de sua religião. É o que estou fazendo na presente crônica; conversando com a sociedade acerca da injustiça que constatei.

Cristo é tão contundente na história da humanidade que o calendário se divide antes e depois dele. A fé de Cristo é incomensurável. Deu sua vida para salvar a humanidade. Jamais se CALOU diante das injustiças. Sei que Cristo não quer que sejamos MORNOS!

Acessibilidade ATITUDINAL é a chave do sucesso para um planeta com mais justiça para todos. Mudemos os nossos maus hábitos pra ontem!

Ah, pensaram que eu já ia me despedir sem falar nessa expressão mágica, né? Nunca.

O Papa, em várias falas, clamou que não percamos a fé, nem a esperança por um mundo melhor. É nesse espírito de militância em prol de maiores oportunidades para os que compõe os grupos sociais vulneráveis que convido a leitores a arregaçarem às mangas rumo ao AGIGANTAMENTO DA REDE PLANETÁRIA DA SOLIDARIEDADE. Mesmo sozinha luto contra a corrente ...

Rogo para que Cracóvia tenha sensibilidade para completar a lista dos CONVIDADOS para a JMJ de 2016.

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES



# 12.PERSONA

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

Danieli Haloten

Jornalista e atriz
Entrevista concedida a revista deficiente ciente  
Por Vera Garcia

Deficiente Ciente: Como você lidou com o fato de ter ficado cega aos 20 anos?
Danieli Haloten: Comecei a perder a visão quando era criança. Então, foi um processo gradativo. Cada dia, um aprendizado, uma adaptação diferente. E é como tudo na vida. À medida que vão aparecendo as necessidades, as demandas, nós vamos aprendendo coisas novas e nos adaptando, como o surgimento de novas tecnologias, por exemplo. Isso foi muito importante para mim como um todo, pois adquiri uma capacidade muito solicitada no mercado: a resiliência, que é, entre outras coisas, a capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes situações e enfrentar com maior facilidade situações adversas.

D.C.: Qual foi a reação de sua família?
D.H.: Como nasci com Glaucoma, meus pais fizeram de tudo para eu não perder a visão. E quando isso não foi mais possível, me ajudaram a buscar mecanismos para me adaptar à nova realidade como me levar a aulas de Braille e de Orientação e Mobilidade. E, como falo em minhas palestras de inclusão, depois de a pessoa com deficiência começar sua adaptação, ela começa a inserir seus familiares e amigos, ajudando a todos a se adaptar à nova realidade. É uma via de mão dupla. Não adianta somente a pessoa com deficiência se adaptar, a sociedade e principalmente as pessoas mais próximas tem que aceitar a nova realidade e se adaptarem também.

D.C.: Você estudou em escola regular ou especial? Caso tenha sido em escola regular, você se sentiu incluída? Como os professores lidavam com sua deficiência?
D.H.: Sempre estudei em escola regular e particular, desde os 3 anos de idade. A não ser na sexta série, onde estudei em escola pública, mas também regular. Como a perda da visão foi gradativa, cada época escolar foi diferente. Aos 3 anos de idade, eu enxergava razoavelmente bem. Só não enxergava à distância e usava óculos escuros, por causa da claridade, o que era motivo de piada ou rejeição pela minoria dos alunos. Mas como eu estava sempre entre os melhores alunos, não tinha problema com os estudos nem com a aprendizagem. Inclusive, aprendi a ler sozinha com uma cartilha que ganhei de minha tia, antes dos seis anos de idade.
Eu enxergava a letra das apostilas. Só não enxergava da minha carteira o que estava escrito no quadro negro. Então, os professores tinham que verbalizar o que escreviam no quadro, alguns preferiam copiar no meu caderno, mas até então, não tinha problema, a não ser a rejeição dos colegas.
Os problemas começaram quando comecei a perder o que eu tinha de visão, já na segunda série do fundamental. Um dia, eu não enxergava mais as letras da apostila, outro, não enxergava mais escrita à lápis, outro dia, à caneta, até que, por volta da sétima série, o pincel atômico não foi mais suficiente, e tive que substituir a escrita à tinta pelo Braille. Essa mudança foi gradativa, pois o aprendizado do Braille não é fácil. E também não era fácil encontrar material em Braille. Por mais que explicássemos aos diretores da escola que precisavam entregar as apostilas com antecedência para serem transcritas para o Braille, eles as entregavam ao mesmo tempo em que os demais alunos as recebiam. Só então a instituição para cegos podia começar a confeccionar o material e eu sempre recebia as apostilas em Braille atrasado.
Tirando esse detalhe, e o fato de eu sempre me sentir excluída entre os colegas de turma, apesar de as escolas não estarem preparadas para receber alunos com deficiência, não me sentia excluída. A cada início de ano, conversava com os professores e a grande maioria deles não via problema algum em dar aula para mim. Alguns até se superavam: Como uma professora de desenho geométrico que fazia as figuras com palitos de sorvete e outros materiais em relevo para eu entender a matéria. Por incrível que pareça, a maior dificuldade que enfrentei foi na faculdade de Jornalismo. Para começar, ao terminarmos o ensino médio, as instituições para cegos não nos atendem mais. E mesmo tendo a possibilidade de termos material em formato digital com a tecnologia, era praticamente impossível convencer os professores a disponibilizarem material para nós nesse formato. Ainda no primeiro ano de Jornalismo, todos os colegas da turma e eu lutamos e conseguimos que a PUCPR comprasse equipamentos de informática para cegos e uma impressora Braille. Mas como os professores não passavam o material em formato digital e não havia ninguém para fazer esse trabalho no laboratório de informática, pouco adiantou.

D.C.; Em algum momento da sua vida, você sentiu que sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação?
D.H.: Dizer que nunca senti nem enfrentei preconceito ou discriminação seria mentira; A questão é como lido com isso. Se o preconceito é alheio, então não é problema meu. Sigo minha vida normalmente, sem me preocupar com o preconceito alheio. Pois o que me faz seguir em frente e alcançar meus objetivos não é o que os outros pensam ou como os outros agem. É o que eu penso e como eu ajo. E penso que posso, consigo e faço e luto pelo que quero.

D.C.: No ano de 2.000 você ficou um mês em Nova York treinando seu 1º cão-guia. Como é relacionar-se com um cão-guia?
D.H.: A relação com o cão guia é maravilhosamente inexplicável. Especialmente para quem gosta de animais como eu. Além de ele me guiar com cuidado, independência e segurança, a relação de amizade é tão forte que ele acaba se tornando literalmente uma extensão do meu corpo. Não imagino minha vida sem cão-guia.

D.C.: Você esteve em Brasília, em 2006, para discutir a lei federal do cão-guia, sancionada no mesmo ano. Como se sentiu após essa conquista?
D.H.: Comecei essa luta em Curitiba, com lei municipal e estadual. A conquista da lei federal do cão- guia foi muito importante não só para o acesso dos usuários de cão-guia, mas também para provar que com a união podemos conquistar os direitos das minorias, tendo em vista que, mesmo entre os deficientes visuais, os usuários de cães guia são a esmagadora minoria no Brasil. ‘Normalmente, os deficientes visuais são desunidos no Brasil. Mas quando se trata de cão-guia, os usuários são bastante solidários e unidos.

D.C.: Por que escolheu jornalismo?
D.H.: Sempre gostei de escrever. Ainda no ensino médio, escrevia no jornal do colégio. Desde criança, eu queria trabalhar com televisão. E vi no Jornalismo uma porta de entrada para conquistar meu objetivo. Acabei tomando muito gosto pela profissão de jornalista.

D.C.: Já exerceu essa profissão?
D.H.: Trabalhei em rádio, jornal e televisão. Desde 1998, trabalho com assessoria de imprensa. Já tive um programa próprio de TV; fiz o “Profissão repórter“ com Caco Barcellos na Globo e escrevo no meu blog desde 2009.

À esquerda, Daniele Haloten com Jorge Fernando; à direita, a atriz com Wagner Santisteban, seu par romântico na novela “Caras e Bocas”. (Revista Quem)

D.C.: Você fez um belíssimo trabalho como atriz na novela “Caras & Bocas” da Rede Globo. Por que escolheu ser atriz?
D.H.: Nasci querendo ser atriz. Não sei o porquê. Só sei que desde criança, eu queria participar de todas as peças da escola e transformar todos os trabalhos que as professoras mandavam fazer em apresentações teatrais. É paixão.

D.C.: Como você fez para decorar os textos da novela?
D.H.: Eu lia os capítulos no computador, com um leitor de tela, e decorava minhas cenas com os textos em Braille.

D.C.: Você postou um vídeo no YouTubevídeo no YouTubevídeo no YouTubevídeo no YouTubevídeo no YouTubevídeo no YouTubevídeo no YouTubevídeo no YouTube        criticando a desigualdade enfrentada pelos deficientes em concurso público. Conte-nos um pouco sobre isso.
D.H.: Muitos leigos pensam que a reserva de vagas para pessoas com deficiência é garantia de vagas para pessoas com deficiência, digamos graves como a minha. Mas está longe de ser verdade.
1: Quem tem direito a essa reserva de vagas não são somente pessoas com deficiência aparentes como eu. Mas também aquelas que não tem deficiência aparente, não tão grave e que no dia-a-dia, não enfrentam as mesmas dificuldades para conseguir um emprego;
2: Para ser aprovado em um concurso, mesmo com a reserva de vagas, as pessoas com deficiência tem que atender os mesmos pré-requisitos como mínimo de escore. Assim, a vaga não é garantida, como muitos pensam;
3: No caso dos deficientes visuais, com exceção das leis, que estão disponíveis na internet, não se consegue quase nenhum material para estudar em Braille ou formato digital. Pois, as editoras não costumam vender material nesses formatos. Assim, deficientes visuais como eu não conseguem se preparar adequadamente para as provas;
4: Para profissões de nível superior, como a de jornalista, por exemplo, normalmente, só há uma vaga. Assim, não se aplica a reserva de vagas;
5: E para fechar com chave de ouro essa desigualdade, muitas vezes, as empresas contratadas para organizar concurso público recusam-se a oferecer as condições adequadas para os candidatos com deficiência fazerem a prova, como prova Braille, por exemplo. E temos que nos estressar brigando por um direito já adquirido por lei que muitas vezes, nos é negado.
Por todos esses motivos, a reserva de vagas, tanto no setor público quanto privado, não funciona de fato para quem realmente necessita, principalmente para quem tem qualificação em nível superior e deseja atuar em uma área específica.

D.C.: Atualmente você está participando da peça de teatro “A farsa do Bom Marido”, na cidade de Curitiba. Na peça, você interpreta uma gaúcha que enxerga. Como está sendo essa experiência?
D.H.: Foi uma experiência maravilhosa voltar aos palcos. Amo atuar. Principalmente quando meus personagens enxergam.

D.C.: Atualmente em qual (ais) projeto(s) está envolvida?
D.H.: Estou prestes a lançar meu livro “Uma Viagem no Escuro”, já a venda no meu site www.danielihaloten.com.br, em formato digital, onde conto a história de uma viagem que fiz ao Canadá e continuo ministrando palestras de motivação e inclusão pelo Brasil.

D.C.: Quais são seus planos para o futuro?
D.H.: Continuar ministrando palestras e divulgar meu livro.

D.C.: Deixe uma mensagem aos leitores do Blog Deficiente Ciente.
D.H.: Querer, poder e conseguir.



# 13.SAÚDE OCULAR

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

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

* Catarata: Quem implantou monofocal já pode tirar os óculos

Brasília, 7/2/11 - Operados de catarata que implantaram lentes monofocais, no passado, já poderão ficar independentes dos óculos também. A lente intraocular multifocal criada pelo austríaco Michael Amon, a Universidade de Viena, para ser colocada de forma suplementar sobre a lente já implantada foi aprovada recentemente pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e, no Brasil, também é possível a realização deste procedimento.
Novos tempos - Hoje, quando um paciente vai ao oftalmologista buscar solução para a vista embaçada e o ofuscamento das luzes provocado pela catarata, recebe duas alternativas, substituir o cristalino (lente natural do olho) por uma lente monofocal ou multifocal. Até pouco tempo, existia somente uma opção, lembra o oftalmologista Takashi Hida, especialista em catarata do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). Ele conta que o portador de catarata que decidisse pela monofocal ficaria dependente de  óculos para ajustar a visão para ler e dirigir, por exemplo, diferente da maioria daqueles que optam pelo implante da lente intraocular multifocal.
A nova solução, conforme Takashi, fundamenta-se no implante intraocular de uma lente multifocal sobre a monofocal que já está adaptada. É esta técnica que permitirá ao paciente melhorar sua visão para perto, para longe e corrigir um eventual astigmatismo com grandes chances de libertar-se dos óculos, "pois a correção refrativa, de grau, é feita pela lente multifocal implantada", detalha o médico.
Sem trauma - A lente multifocal desenvolvida para dar mais qualidade de visão a quem implantou a monofocal é super delgada, segundo o oftalmologista do HOB ao explicar que será implantada atrás da íris (sulco ciliar), por meio de uma incisão feita na córnea. Os erros refracionais do paciente, o grau, serão corrigidos e possivelmente o resultado será libertar-se do auxílio dos óculos para as atividades cotidianas.
Takashi Hida destaca que a lente intraocular multifocal, a qual permite o novo procedimento é confeccionada em acrílico e devido a sua estrutura fina, "evita o inconveniente e o trauma da remoção de uma lente já implantada".

Mais informações
ATF Comunicação Empresarial
Contatos:
Teresa Cristina Machado
José Jance Granjeiro
Tel.: (61) 3225-1452 / 9983 9395



#14. REENCONTRO

Coluna Livre:

Nome: José Walter de Figueiredo

Formação: Universitária

Estado civil: Casado

Profissão: Analista de sistemas (aposentado)

Período em que esteve no I B C.: De 1954 a 1972.

Breve comentário sobre este período: 
Foi um período muito rico, talvez o mais rico de minha vida, em que cheguei lá ainda criança (com 7 anos) e saí homem feito, para fazer o curso de programação de computador para cegos.

Residência Atual: Rua André Cavalcante 77 apto. 201, Santa Teresa, Rio de Janeiro – RJ.

Contatos: (fones e/ou e-mails)
Tel: 21 2232-7923 cel: 21 92789560
jowfig@gmail.com

*Obs.: Espaço aberto para a  localização de companheiros a partir do universo do segmento dos deficientes visuais.



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* aniversário IBC
(homenagem ao 159 aniversário do IBC, Ccomemorado no último setembro)

Tal qual a vida... renovamos e reiteramos a certeza de que sem ele, sem seus ensinos, sem seus muros de proteção total, nada seríamos. Não exerceríamos nosso papel na sociedade em que vivemos com tamanho desempenho e com preparo de quem frequentou e até mesmo ali residiu,
como eu, as suas aulas. A que aulas me refiro? Com certeza não só as ministradas por seus professores, mas aulas estas que nos influenciam até nos dias de hoje. Sentimos a sua influência no mais profundo do nosso ser! E quem era eu? Uma menina... sonhadora... trazia dentro e fora de mim uma enorme vontade de aprender... tendo por amiga inseparável a esperança para assim superar as dificuldades da separação de seus familiares... tímida... adotando seus colegas de salas e ou de
dormitórios como verdadeiros irmãos, uns com mais afinidades, outros com bastante dificuldades mas querendo sempre ultrapassar seus limites e vencer as barreiras.
  Hoje, surgem  as recordações: engraçadas, tristes por vezes, alegres e divertidas, apavorantes... Schimite que o diga! Quando meus colegas tentaram me obrigar a tocar no seu esqueleto... bem: euzinha aqui, toda cheia de... vocês compreendem, não? E o fantasma que escrevia em braille depois da meia-noite? Um dia eu e muitas colegas combinamos que iriarmos pegar aquele fantasma: tentamos por diversas vezes e o que arrumamos foi confusões com as inspetoras da noite com um tipiti sem fim.
E o Trovão? Gostava de pegar muitos romances água com açúcar na biblioteca. A Nair da Bedelharia no fim da sua permanência no IBC já não distinguia mais os meninos das meninas. Para ela tudo se resumia em garotos ainda que estivessem de saias. Nos dormitórios, a noite, na hora
do lanche, as vezes os pães estavam um tanto duros e usávamos o fogareiro da Masola para torrar e ficavam uma delícia! E a minha sopa? Não sou irmã Zoé... um! Como gostava de uma sopinha! Duros, sem dinheiro, íamos eu e mais algumas colegas pedir cebola, legumes e outras corsitas mais para misturar na sopa pronta que comprávamos para aumentar e cozinhar no aquecedor. Que cheirinho bom exalava e envolvia o dormitório! Bem... por este ano fico por aqui. Renovo nossos desejos de que o nosso IBC resista e sobreviva por quantos anos se fizerem necessários a sua permanência para que novos alunos como por exemplo, minhas netas um dia tenham histórias
para contar. E assim, mais uma vez, ele tenha comprido o seu relevante papel perante a sociedade em que vivemos. Parabéns, IBC!
Boas festas

//Autor: Darc Bulcão


* minha cegueira foi bem aproveitada

Quando eu embarquei no ônibus 392 na Praça Tiradentes, tudo parecia normal. Não dei atenção alguma ao fato de que um homem embarcara junto comigo, pela porta dianteira, até por que este não era um fato tão extraordinário. Poderia ser algum rodoviário, mesmo que de outra empresa, ou simplesmente algum conhecido ou amigo do motorista ou do cobrador. Sentei-me no segundo banco, atrás do banquinho de apenas um lugar, tal qual era meu costume, e o meu companheiro de embarque sentou-se ao meu lado. Este fato poderia me haver chamado a atenção já que, com todos os lugares vazios, era estranho que o homem deixasse de sentar-se junto a uma janela. Não dando qualquer importância a isto, porém, fiz minha preparação rotineira para minha rotineira viagem com
destino ao distante subúrbio de Padre Miguel, local onde eu residia. Era meu costume andar sempre com uma bolsa na qual eu guardava rádio, guarda-chuva, bilhetes de loteria com os quais iria trabalhar, e até minha bengala sempre que a não estava usando. Tinha também o costume de
guardar minha carteira, bem como meu dinheiro, no bolso esquerdo da calça, o que não deixava de ser uma certa imprudência. Tendo eu o hábito de me sentar do lado direito do ônibus, obviamente o mais racional era que eu usasse guardar carteira e dinheiro no bolso direito que ficava mais protegido. Diz um antigo samba-canção gravado pelo Ivon Cure que "mania é coisa que a gente tem mais não sabe por quê"; Mas, sabendo por quê ou não, eu tinha esta mania e o jeito era procurar uma forma de impedir quanto possível que ela me acabasse prejudicando. Por isto mesmo, tão logo me sentava, puxava a carteira para cima das pernas, aproveitando a flexibilidade da parte interna do bolso, e colocava a bolsa no colo impedindo, desta forma, que o volume interno do bolso ficasse perceptível. Após esta preparação eu cruzava os braços sobre a bolsa, normalmente presa ao meu ombro, recostava-me gostosamente e tirava minha soneca tranquila. Naquele dia tudo seguia sua normalidade até que, acordando, notei que o passageiro ao meu lado se esforçava para enfiar a mão no meu bolso. Esforçava-se com tal empenho que chegava a recostar-se bem, deixar o corpo escorregar tanto quanto possível, e lutar desesperadamente para conseguir seu objetivo. Não conseguindo suplantar a impossibilidade criada, ele disse para um amigo dele que viajava em pé junto ao banco em que estávamos:
-- A bolsa está atrapalhando.
-- Eis quando minha cegueira me beneficiou. Como ando sempre com os olhos fechados, eles não notaram que eu acordara e, tranquilamente, permaneci na minha posição só que, agora, tomando conhecimento do que se passava. Pouco adiante, todavia, a voz do motorista anunciou que aquele
ônibus não poderia seguir viagem e que todos deveríamos desembarcar e aguardar um próximo carro. Este acontecimento desagradável, embora sendo mais comum do que deveria, tinha agora um destaque mais negativo: 
obrigava-me a abandonar minha posição protegida, tornando-me mais vulnerável por tanto. Era preciso manter a calma, e foi o que fiz. Meus "adversários" não sabiam que eu conhecia sua existência e o perigo que representavam. Enquanto os passageiros se movimentavam descendo do coletivo, eu permanecia sentado como se ignorasse aquela necessidade.
Apenas quando o ônibus já estava vazio, me levantei e me dirigi à porta para desembarcar. Verifiquei então que meus perseguidores persistiam na sua intenção, certamente com maior esperança de êxito agora, e me aguardavam "solícitos" para ajudarem meu desembarque. Já fora do
veículo, se posicionaram comigo à frente dele e me "tranquilizaram":
-- Assim que o outro ônibus chegar nós o ajudaremos a embarcar. Este pessoal não respeita ninguém e, sozinho, você não o vai conseguir. --
Era evidente: Quando me fossem ajudar no embarque, eu estaria à frente deles e, no momento em que eu subisse nos degraus do carro, me tornaria presa fácil e tudo se consumaria. Fiquei parado por alguns instantes, como se de nada estivesse sabendo. Subitamente porém, pegando-os de
surpresa, me pus a caminhar para trás do ônibus, enquanto gritava: 
-- Onde está o motorista? Onde está o motorista? ... ... Não demorou e o motorista apareceu solícito me perguntando o que eu desejava.
Expliquei-lhe que tinha grande necessidade de chegar em casa o mais urgentemente possível e que qualquer ônibus me servia; assim, pedia-lhe que me embarcasse no primeiro que chegasse, fosse qual fosse.
Prontamente o motorista me atendeu e quando o veículo no qual eu embarcara ganhava velocidade, ouvi alguém gritar:
-- Escapou, hein!

//Autor: Ary Rodrigues da Silva,



#16. ETIQUETA

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

* Eti-quê?!

 A Etiqueta moderna, adaptada ao século XXI, nada tem de parecida com a antiga etiqueta, de regras rígidas de comportamento. Hoje, a palavra refere-se muito mais à qualidade do relacionamento entre as pessoas.

Na prática, funciona como um código de comportamento globalizado.

Hoje, com toda a sorte de facilidades tecnológicas ao nosso alcance, a comunicação nunca foi tão fácil: povos de diferentes culturas, profissões, idades e interesses conectam-se com uma eficiência impressionante. 

No entanto, essa facilidade de comunicação sem precisar sair da sala causou um efeito contrário na comunicação "pessoal", ao vivo: quando precisam participar de reuniões, um evento de negócios, um casamento ou até um simples encontro entre homem e mulher, as pessoas literalmente "perderam a prática" de como se faz. 

A arte do convívio era dominada pela geração dos nossos avós, justamente pelo fato de que, na falta de telefones e e-mails, as pessoas acabavam se visitando com muita frequência. E sabiam conversar. Coisa que hoje - por incrível que pareça - pode não ser mais tão fácil para os mais jovens.

Para isso serve a Etiqueta moderna: ela funciona como uma linguagem comum a todos os povos. É um conjunto de gestos e atitudes, identificável mesmo entre pessoas de países e interesses diferentes que facilitam e permitem uma comunicação mais fácil, segura e eficiente. Seja pessoalmente ou via Internet. "Netiqueta" já é uma realidade.

A Etiqueta ao contrário do que se imagina, não é um conjunto de normas rígidas e sem sentido. Ela facilita a vida, na medida que é sempre baseada em princípios como:
- bom senso 
- naturalidade
- afetividade 

Bom senso - todos temos e ele dificilmente nos falha. Devemos aprender a confiar mais em nosso bom senso.

Naturalidade - se a situação for muito nova ou desconhecida, se algo lhe parecer fora de contexto, não hesite em perguntar, tirar sua dúvida mesmo. Em geral, as pessoas tem um enorme prazer em ajudar e ninguém é obrigado a conhecer tudo sobre todas as coisas o tempo todo. 

Afetividade - é preciso incorporar a atenção ao bem estar das outras pessoas. Desta forma não há como errar. No sentido de perceber se a outra pessoa estar confortável, sendo bem atendida ou recebendo atenção. Esse tipo de gentileza em um mundo onde a pressa e eficiência dominam a cena pode ser preciosa e muito notada. 

Deste modo não há como falhar? - as chances diminuem sensivelmente. É claro que algumas situações pedem um comportamento mais específico, e há momentos em que faz-se necessário prestar mais atenção, estar mais alerta para não pisar na bola e cometer uma gafe. 

Qual a utilidade prática da etiqueta? - Hoje ela é o diferencial para qualquer ambiente: social ou profissional. No social, porque, alguém que cultive qualidades como cortesia, atenção e percepção torna-se muito mais atraente para se conviver.

No plano profissional - não basta ser um craque em determinada área. Hoje, esse é o requisito básico, o mínimo esperado de qualquer profissional. O que vai diferenciar dois craques na mesma área será justamente essa qualidade de transitar com elegância em qualquer ambiente, e se relacionar com pessoas independente da hierarquia, dominando os diferentes códigos culturais e atravessando fronteiras.



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Tem pai que é cego!

Um deficiente visual registrou queixa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Campo Grande contra seu próprio filho. Segundo a vítima, o filho pegou o cartão do banco e furtou R$ 1.300,00 de sua conta corrente, nesta quinta-feira (15).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Renê Ilis da Silva, de 46 anos, informou aos policiais que seu filho Renan Moreira Ilis da Silva, de 18 anos, que mora na cidade de Suzano, em São Paulo, está em Campo Grande para se apresentar no Exército.

Em seu depoimento, Renê afirma que seu filho está passando alguns dias em sua casa, no bairro Guanandi, e que subtraiu o cartão de crédito do banco em que a vítima é correntista.

Por ser deficiente visual, Renê informou para Renan a senha do cartão.
Ao conferir o saldo, a vítima constatou que foram sacados R$ 1.300,00 de sua conta. Renê informou, ainda, que seu filho não mora com ele há quase oito anos e que seu filho é usuário de drogas.

Após o furto, Renan não apareceu mais na casa de seu pai. O caso foi registrado na Depac

Fonte: Samira Ayub - (www.capitalnews.com.br)

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

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO
 
Colunista: DIEGO MARTINS  CORREA   ( diego8759@yahoo.com.br)

1- Programa voluntariado/2016 é apresentado à CBDV

Programa de Voluntários Rio 2016 foi apresentado aos funcionários da entidade de esportes para cegos, e dá a esperança de deixar um legado após os próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Restam ainda cerca de três anos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, mas o Comitê Organizador dos Jogos se movimenta desde já para tratar de assunto importante para a realização do evento: o recrutamento de voluntários.   No final da tarde da última quinta-feira (11), a CBDV recebeu em sua sede, no Rio de Janeiro, o especialista em operações esportivas, Felipe Lucero, e a gerente de parceria de voluntários, Any Bittar. Ambos apresentaram projetos sobre o tema, e falaram ainda sobre a importância que os voluntários têm para as competições esportivas, principalmente no legado pós 2016.   - Acho que é fundamental nesse projeto pensar no legado que o trabalho voluntário dentro da área esportiva pode proporcionar para as confederações. Acho que o Brasil ainda subutiliza o trabalho voluntário nas competições esportivas e a gente tem essa missão dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, de desenvolver essa cultura de voluntariados dentro do esporte - disse Lucero.   O Comitê Organizador dos Jogos espera recrutar 70.000 voluntários. As inscrições estarão abertas a partir de agosto de 2014, e os candidatos devem ter no mínimo 18 anos até junho de 2016 e no mínimo o ensino fundamental. Após as inscrições, os candidatos vão passar por diversos testes, entre eles de inglês. O idioma, inclusive, é uma das novidades do projeto. Os
voluntários selecionados terão a oportunidade de cursar a língua inglesa gratuitamente.

2- Brasil é ouro no parapan-americano juvenil masculino de goalball

Brasil foi arrasador na competição e não teve dificuldades para conquistar o título. Título veio com vitória em cima dos mexicanos por Tadeu Casqueira,  Rio de Janeiro.   A Seleção Brasileira Masculina de Jovens não tomou conhecimento dos adversários e conquistou a medalha de ouro nos
Jogos Juvenis Parapan-Americanos no Goalball. A confirmação do título veio no último sábado (19), com vitória sobre o México, por 13 a 3, em Buenos Aires, na Argentina.   Nos quatro dias de competições da modalidade, o Brasil entrou em quadra cinco vezes. Fechou todas as partidas com game (diferença de dez gols). Para chegar à final venceu na primeira fase a Argentina por 10 a 0 e 12 a 2, e os mexicanos 18 a 8 e 11 a 1.   A conquista comprova mais uma vez o bom momento do Goalball brasileiro, que marcou 64 gols e sofreu apenas 14. O feito com a equipe jovem deixou o técnico Diego Colletes satisfeito. De acordo com o auxiliar da equipe principal, a defesa
brasileira fez a diferença para se chegar ao título.   - Para uma equipe de goalball atingir um nível de excelência é preciso, primeiro, ter um sistema defensivo compacto. E estamos conseguindo isso. Fomos bronze no Mundial e, agora, ouro - disse Diego.   Principal responsável pela defesa
brasileira, o pivô Wanderson Pereira subiu ao ponto mais alto do pódio pela primeira vez em uma competição internacional. O jovem de 18 anos fez questão de ressaltar o amor que tem pelo esporte.   - Sou apaixonado por Goalball. Estou muito feliz com esse título. Batemos na trave no Mundial
Juvenil (o Brasil ficou com o bronze), mas, hoje (último sábado, 19), conseguimos - vibrou.

Confira os nomes dos campeões.   
Atletas: André Cláudio Botelho Dantas (UNIACE/DF), Gabriel Olavo Damasceno (CEIBC/RJ), Jéferson Conrado dos Santos (UNIACE/DF), Josemarcio da Silva Souza (UEEJAA/PA), Luciano de Souza Batista (SESI/SP) e Wanderson Silva Ferreira (CEIBC/RJ).

Comissão Técnica: Diego Gonçalves Colletes (Técnico), Arthur Disnard Mangabeira Bentes (Assistente Técnico), Artur José Squarisi de Carvalho (Coordenador), Hesojy Gley Pereira Vital da Silva (Médico) e Rafael Loschi da Silva (Fisioterapeuta).   

Convênio: A participação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens foi custeada por um convênio do Comitê Paralímpico Brasileiro com o Ministério do Esporte. A parceria beneficia, ao todo, 16 modalidades do programa paralímpico.



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

Caros leitores,

Sou formado bacharel em música pela UFRJ com ênfase em piano clássico e mantenho alguns projetos musicais pessoais, incluindo composições musicais próprias. Um desses projetos é uma trilha sonora que compus há alguns anos para um filme, a ser lançado em breve que se chama O Monte Carmel, escrito e dirigido por um cineasta da cidade de Cascavel/PR, onde morei por um tempo.

Em julho passado, apresentei-me ao piano com uma orquestra de estudantes de Cascavel no teatro João Caetano, na cidade do Rio de janeiro, por ocasião do encerramento das atividades de cinema da Jornada Mundial da Juventude/2013, onde executamos as composições de minha autoria para o referido filme. Em agosto realizamos o lançamento do DVD que contém tal apresentação e também um CD com as músicas dessa trilha sonora. Disponho de CDs para venda, ao custo de R$ 15,00 (quinze reais). Se alguém se interessar, pode escrever para o seguinte endereço de correio eletrônico: clever92000@yahoo.com.br

Detalhes sobre o filme O Monte Carmel podem ser vistos aqui: http://filmeomontecarmel.com.br/

Cumprimentos,
Cleverson Casarin Uliana

- - -

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*Geraldo Borges <geraldoborges01@gmail.com>

Olá galera contraponto.

Geraldo Borges

eu quero fazer parte da lista de leitores. Obrigado.

***

Salve Geraldo,

Perfeito, doravante integrarás o cadastro do Contraponto.

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:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br)

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

