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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Nós e nossas demandas

Historicamente, a falta de sintonia do nosso segmento com as autoridades, sempre se  mostrou como um obstáculo as respostas das nossas demandas.

Falta de mobilização, ausência de uma articulação capaz de enxergar as "vielas" dos bastidores da prática política, vem, de forma sistemática postergando nossas demandas, muitas delas, já  existentes em outras cidades brasileiras.

Como exemplo, quero apenas citar, a dificuldade que, nossa entidade e outras entidades coirmãs, estamos encontrando para viabilizarmos aqui no RJ, a implantação nos ônibus da cidade de um aplicativo para telemóvel, que ajudaria muito nós cegos, os cadeirantes, idosos, mulheres grávidas, embarcar nos coletivos. 

Autoridades inacessíveis,  na maioria das vezes, se escondem por trás de assessores poucos receptivos, fazendo com q  nossas demandas sequer, passe a fazer parte da sua  "responsável agenda".

Nosso segmento precisa repensar seu relacionamento com as autoridades, procurando abstrair do contexto político, as artimanhas de uma relação, q, nem sempre tem um viés republicano, pois, do contrário o segmento continuará  a "ver" navios no que tange a suas demandas.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Relatório de atividades da diretoria executiva - outubro/2015

- No dia 26-09 foi realizado o 1º encontro de ex-alunos do IBC onde compareceram cerca de 50 pessoas.
- Criamos nosso grupo de watsapp.
- Protocolamos um requerimento junto ao IBC solicitando informações sobre a possibilidade da extinção do internato no próximo ano e a cópia do processo referente.
- O presidente Gilson Josefino foi indicado para representar a Associação na formatura da turma do 9º ano do IBC.

*  Departamento tecnologia: relatório setembro/outubro

1. Criada a lista "associação ex-alunos IBC" no whatzapp - criada e comandada por Luzia Andréia;
2. Encerrado o curso de Soundforge na Escola Virtual; curso ministrado pelo colaborador da escola virtual Ilário Zanette; Seis alunos de um total de dez inscritos, concluíram o curso.

3. Foram enviadas ao presidente do conselho deliberativo, Vitor Alberto, as sugestões para a reforma na diretriz da lista de discussão da associação.
4. A mudança do portal da associação, para a plataforma wordpress, continua avançando; devido a expressiva quantidade de informações, a mudança levará ainda certo tempo.

Gilson Josefino - Presidente



#3. O IBC  EM FOCO

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

Eventos relevantes

Neste número, esta coluna abordará dois eventos de alta relevância, por seu significado para os ex-alunos, alunos e seus responsáveis e servidores do IBC, bem como para a sua comunidade como um todo.

No final do mês de setembro, durante a reunião ordinária do Conselho Diretor do IBC, foi lido o parecer expedido pela Advocacia Geral da União (A G U), tendo como base todo dossiê documental emitido pelo Ministério Público Estadual, gerado pelas observações dos Conselhos Tutelares, orientando o IBC a encerrar as matrículas dos alunos ainda em regime de internato, a partir do próximo ano, sob a alegação de estar a instituição violando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que conceitua o regime de internato como uma forma de abrigo, descaracterizando por consequência uma escola. O argumento do MPE se pautava no fato de que a criança deveria estar próxima de sua família, sua comunidade, mesmo que isso custasse a ausência de uma estrutura
escolar. Em face do documento enviado pelo MPE ao MEC, por sua vez devolvido ao IBC, este tomou a iniciativa de consultar a A G U, a respeito, solicitando dele uma diretriz. E essa diretriz veio afinal, substanciada por um robusto dossiê do qual fizeram parte: Um documento construído pela APAR, com depoimentos de 46 alunos e seus pais, relatando sua relação com o internato.
documentos arrolados pelo IBC, relativos a cada um dos alunos internos. O Parecer emitido pela A G U está longe de ser conclusivo.
O órgão se posiciona, apontando uma questão de ordem legal, expressando que o Ministério Público Estadual, sobre essa questão, que se vincula a um órgão federal, não pode se sobrepor ao Ministério Público Federal que deve ter a primazia de se manifestar, uma vez provocado. Aí a A G U propõe salomonicamente um encontro entre os dois órgãos: MPE e MPF, para juntos com o IBC chegarem a uma solução, que não será necessariamente  o encerramento das matrículas em regime de internato.
Aí, os aspectos políticos e legais se misturam, levando a um impasse ou apenas um retardo de uma situação latente.
Vamos aguardar os próximos passos. Enquanto isso, a Direção mantém as matrículas abertas a partir de agora, da mesma forma que nos anos anteriores.

Durante os dias 13, 14, 15 e 16, tivemos no IBC o 1º  Simpósio de tecnologia Assistiva, com uma ampla e variada abordagem, desde ferramentas pedagógicas até oficina de jogos, contando pela
Primeira vez com o recurso da audiodescrição e da linguagem de sinais com a mediação de dois  intérpretes.
Me parece que essa novidade foi auspiciosa para os cegos e surdos-cegos, que foram capazes de participar livremente com perguntas aos participantes das diferentes mesas, que contaram com painelistas de quase todas as áreas, com bastante brilho e bom nível!

Coluna:
Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* O protagonismo das pessoas com deficiência visual no trabalho

Acaba de surgir uma Organização Não Governamental que pretende atuar em todo o Brasil, via internet, oferecendo cursos à distância, atuando na defesa da acessibilidade na Web e promovendo eventos periódicos com assuntos relativos à deficiência visual. É a TECNOBLIND. Venha conhecer!
Sabemos que ainda há muito por fazer no contexto da pessoa com deficiência visual no trabalho. A resistência das empresas, ausência de acessibilidade no ambiente laborativo e a falta de preparo dos gestores são assuntos que carecem de ampla discussão e aprimoramento. 

A TECNOBLIND é uma Organização Não Governamental e sem qualquer finalidade lucrativa, para atuar na promoção dos direitos das pessoas com deficiência visual e na capacitação dessas pessoas por meio das atividades de educação profissional, realização de eventos e divulgação de material informativo/conceitual.
A presente instituição visa a uma abrangência nacional, atingindo desde as grandes capitais até às mais longínquas regiões do Brasil. Por meio da internet, via de comunicação em crescimento exponencial, a pretensa interação torna-se viável e a baixíssimo custo.
Este projeto nasce da vontade de proporcionar às pessoas com deficiência visual, as condições práticas para sua emancipação social e fortificação pessoal, conscientizá-las de seus direitos,contribuindo para sua formação profissional e capacitar essas pessoas na utilização dos instrumentos que podem levá-las a exercer seu protagonismo de maneira cada vez mais plena.
De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realizado no ano de 2010, quase 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, o que demonstra que uma significativa parcela da população necessita de recursos de acessibilidade, é titular de direitos e, por meio de uma formação qualificada, terá estrutura cognitiva para fazer valer tais direitos.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de junho de 2008 e promulgada pelo Presidente da República por intermédio do Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, incorporando-se ao ordenamento jurídico brasileiro com força de Emenda Constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º). Esse importante tratado e norma constitucional no Brasil, oferece um novo paradigma na conceituação da deficiência, vez que, pelo pensamento ali embutido, a deficiência agora pertence à sociedade, que ainda apresenta tantas barreiras arquitetônicas, tecnológicas, políticas, econômicas e, principalmente, comportamentais.
Vivemos na SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO e do CONHECIMENTO, o que nos remete à busca de habilidades para a utilização das novas tecnologias de acesso a informação e à comunicação. O papel das sociedades letradas é evitar a exclusão social dos analfabetos e das pessoas com deficiência. Os centros de informação e educação têm a responsabilidade de desenvolver as competências informacionais de seus usuários, tornando-os capazes de transformar as informações recebidas em conhecimento. A esta competência dá-se o nome de letramento informacional.
Neste contexto a Internet tem um papel crucial a desempenhar. Ela tem o potencial de “quebrar” barreiras físicas e espaciais, servindo de suporte a um grande número de atividades possíveis de serem realizadas com baixo custo e à distância.
Os computadores pessoais, os dispositivos móveis e demais tecnologias que possibilitam a interface entre o homem e a informação estão mais acessíveis economicamente. Porém, para as pessoas com deficiência visual, só a acessibilidade para a aquisição desses produtos não é suficiente. Faz-se necessário recorrer às “tecnologias assistivas ou ajudas técnicas”. As Ajudas Técnicas são, segundo a ISO (Organização Internacional de Normalização - entidade internacional responsável pelo estudo e padronização destes materiais e equipamentos), “Qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema técnico usado por uma pessoa deficiente, especialmente produzido ou disponível que previne, compensa, atenua ou neutraliza a incapacidade”. 
Para beneficiar-se destas tecnologias especiais e se inserir no mundo do trabalho, realizar seus estudos acadêmicos e superar as barreiras de comunicação e acesso à informação, as pessoas com deficiência visual precisam manusear com autonomia os equipamentos e os programas que possibilitam a interação homem – máquina e desses elementos com o mundo digital e informático.
A divulgação da existência da presente Organização entre as pessoas com deficiência visual será acompanhada de ações para atrair usuários e ofertar alguma notabilidade ao Mundo cegal. Nesse contexto, o voluntariado será fundamental, pelo que a angariação dessas pessoas mostra-se imprescindível. Em um segundo momento, pretende-se consolidar um trabalho que deverá ser contínuo e intenso, onde as atividades voluntárias continuarão a ter espaço, mas também empreender-se-ão esforços com a intenção de firmar convênios e parcerias com órgãos públicos e privados, visando a elaboração e manutenção de um trabalho melhor estruturado a fim de atingir os objetivos propostos.

Objetivos
1 Objetivo Geral
Contribuir para a formação pessoal e profissional das pessoas com deficiência visual e atuar na promoção da acessibilidade digital. Estas premissas traduzem-se nos seguintes objetivos específicos:

1.1 Ministrar cursos de capacitação por meio da internet. Tais cursos podem ser ministrados, a princípio, nas seguintes áreas:
• Informática básica, intermediária e avançada;
• Softwares específicos e sua utilização por meio de leitores de tela;
• Idiomas em geral;
• Produção e edição de áudio e web rádios;
1.2 Promover debates sobre temas relevantes, relativos à área da deficiência;
1.3 Fiscalizar e cobrar maior acessibilidade em web sites inacessíveis;
1.4 Capacitar os cidadãos para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Fonte: http://www.tecnoblind.org.br

***

* Comunicado da ONCB
Ofício Circular 006/2015 – ONCB
Brasília,  02  de outubro  de 2015.
Às Instituições filiadas a ONCB,

Prezados(as),

Analisando o momento  crítico da  economia pela qual atravessa  nosso país,  que reflete  nas   instituições da  sociedade  civil que  militam na  defesa  dos  direitos das pessoas  com  deficiência e no controle  social, consideramos pertinente  momentos de  reflexão  e formação que  nos permita avançar na busca  de novas estratégias, que nos permitam caminhar rumo a sustentabilidade, e criação de novos mecanismos de geração de emprego e renda.

Vivemos um paradoxo marcado pelo avanço individual de cidadãos cegos e com baixa visão, no que se refere a melhores condições de formação, e ao mesmo tempo baixa oferta de emprego formal. Olhando para nossas entidades de  e para  cegos, o cenário é bastante parecido, pois
encontramos organizações que avançam na qualificação de sua estrutura política, porém com reduzidas alternativas de sustentabilidade.
Entendemos que organizar um evento nacional  abordando, especialmente, questões referentes à sustentabilidade para as entidades, e geração de emprego e renda para pessoas cegas e seus familiares, mais do que os ganhos formativos, pode se configurar em uma possibilidade concreta de
viabilização de troca de experiências, e identificação de novos negócios e soluções  de geração de receitas. Levados  por  essa  reflexão a   ONCB realizará  o CURSO PROTAGONISMO E EMPREENDEDORISMO: O MOVIMENTO DE  CEGOS DO BRASIL RUMO À   CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PATAMAR DE EMPODERAMENTO INDIVIDUAL  E COLETIVO.

Informamos que esse curso será realizado na cidade de Porto Alegre – Rio Grande  do Sul, no período de 11 a 15  de novembro do corrente ano, com  carga horária  de 24 horas presenciais, para um público alvo de 70  pessoas  com deficiência visual, previamente selecionados que serão contemplados com financiamento parcial (hospedagem e alimentação para todo o período).

Informamos, também, que o conteúdo programático terá como foco: A importância do empreendedorismo para a promoção da autonomia e da sustentabilidade dos indivíduos e de suas organizações; 
Empreendedorismo digital: Ecomercy, EAD, e aplicativos desenvolvidos para dispositivos móveis; Empreendedorismo com base nos princípios da economia solidária: casos de sucesso; Elaborando
o plano de negócios: Metodologias, desafios e possibilidades; 
Oficinas de trabalho com  exercícios práticos  considerando as abordagens  e demonstração de soluções sugeridas; Momento destinado para construção de parcerias e apresentação de pactos e
estruturação de redes,  dentre outros.

As inscrições deverão ser feitas via internet, no site da ONCB ou no link direto http://www.oncb.org.br/empreendedorismo2015 no período  de 7 a 25  de outubro.

Para a seleção dos 70 cursistas a terem suas despesas  de hospedagem e alimentação  custeadas pela ONCB,  com recursos advindos da FOAL – Fundação ONCE de Solidariedade para com as Pessoas Cegas da América Latina, mediante projeto aprovado, serão adotados  os seguintes  critérios:

1.	Ser pessoa  com deficiência visual, cego(a)  ou com baixa visão, com idade superior  a   18  anos.
2.	Serão destinadas 50% das vagas (35 vagas) para mulheres e 50% (35 vagas) para homens.
3.	Caso não haja número de interessados no percentual indicado por gênero previsto no item 2, havendo interessados do outro sexo, as vagas remanescentes serão realocadas por estas pessoas.
4.	A ordem  de inscritos obedecerá a data do preenchimento do formulário de  inscrição, no site.
5.	A entidade filiada a ONCB, em dia com suas obrigações estatutárias, terá direito a 01 (uma) vaga para fazer a sua indicação e terá preferência na ordem de inscrição, no limite das vagas ofertadas, ainda que inscreva seu indicado em momento posterior a de outros interessados sem vinculação com Entidade  filiada nesta condição.
6.	É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição, disponível no site www.oncb.org.br que deverá ser realizado no período de 07 a 25  de outubro, impreterivelmente.
7.	A lista final dos cursistas selecionados(as) de acordo com os critérios de participação será publicada no site da ONCB, em até 5 dias úteis após o término das inscrições (30  de outubro).
8.	As despesas com transporte, de ida e volta, até o local  do evento será por conta da instituição filiada  à qual o candidato  esteja   vinculado ou  por conta do próprio cursista.
9.	Não será contemplada nenhuma despesa com possíveis acompanhantes (hospedagem, alimentação, transporte.)
10.	Caso não seja atendido o percentual de vagas descritas no item 2 as vagas remanescentes serão preenchidas pela lista de espera obedecendo o definido no item 3.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos e nos colocamos a  disposição para outras informações que se façam necessárias pelo e-mail brasilia@oncb.org.br e telefone 61-3041-8288.

Cordialmente,
Moises Bauer Luiz  - Presidente da ONCB

Fonte: http://www.oncb.org.br



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Rio de Janeiro Regulamenta o Fornecimento de Cardápios em Braille para as Pessoas com Deficiência Visual

Desde 22 de junho de 2015, com a publicação do Decreto Estadual n.o 45.289, de 19 de junho de 2015, os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro estão obrigados a fornecerem, pelo menos, um cardápio em braille para os seus frequentadores, clientes com deficiência visual.

A medida visa a assegurar o efetivo direito à informação a que fazem jus as pessoas com deficiência visual.

Convém ressaltar que o cardápio em braille fornecido deve guardar fiel relação com as informações constantes do cardápio distribuído aos demais consumidores, clientes sem deficiência visual. Com efeito, os estabelecimentos devem manter, em caráter permanente, o cardápio em braile atualizado, inclusive com os preços corrigidos.

A competência para fiscalizar o cumprimento da obrigação de os estabelecimentos instalados no Estado do Rio de Janeiro fornecerem cardápios em braile é do PROCON/RJ. Logo, o consumidor que deparar-se com estabelecimento que não disponha do cardápio em braille, deve formular denúncia à referida autarquia fluminense.

Os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro têm o prazo de seis meses para se adequarem aos ditames do Decreto Estadual n.o 45.289/2015, publicado em 22 de junho de 2015. Segue-se que, a partir de 22 de dezembro de 2015, os estabelecimentos que não dispuserem de cardápio em braille na forma do regulamento aprovado pelo decreto aludido estarão sujeitos à penalidade prevista no artigo 3.o do diploma regulamentar.

Confiram, agora, a íntegra do Decreto Estadual n.o 45.289, de 19 de junho de 2015, que regulamenta a Lei do Estado do Rio de Janeiro n.o 3.879/2002:

Decreto Nº 45289 DE 19/06/2015
Publicado no DOE em 22 jun 2015
Regulamenta a aplicação e fiscalização da Lei Estadual nº 3.879, de 25 de junho de 2002.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº E-24/003/367/2015, Decreta:

Art. 1º Para fins de aplicação da Lei estadual nº 3.879/2002 , todo estabelecimento deve disponibilizar pelo menos 1 (um) cardápio em braile, de forma a tornar efetivo o direito à informação às pessoas com deficiência visual.

Parágrafo único. O cardápio em braile deve trazer todas as informações contidas no cardápio usualmente distribuído.

Art. 2º Compete à Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/RJ fiscalizar o fiel cumprimento da Lei estadual nº 3.879/2002.

Art. 3º Caso a entidade competente constate o descumprimento da referida Lei, a aplicação de eventual penalidade deve observar o disposto na Lei estadual nº 6.007/2011.

Art. 4º Fica determinado o prazo de 6 (seis) meses, a partir da publicação deste Decreto, para que os estabelecimentos afetados adotem as medidas de adequação necessárias.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
De Olho na Lei
Márcio Lacerda
E-mail: marcio.o.lacerda@gmail.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Admirável mundo das crianças
(Rosely Sayão)

Nossas crianças estão bem mais espertas do que as que as antecederam.
"Já nasceram com um chip a mais", costumam dizer muitos pais.

Antes de completarem um ano, elas já sabem mover telas de tablets, que incrível! Será mesmo tão incrível assim? Qual seria a diferença entre essa atividade e a de mover peças de móbiles coloridos e sonoros que alguns pais colocavam no berço ou em outro local ao alcance do bebê?
Nenhuma! Mas, para nós, adultos, o bebê aprender a mexer em tablets tem significado um índice de inteligência diferente -superior, digamos- ao das crianças que nasceram alguns anos atrás.

Nossas crianças já sabem o que querem. Aos três anos, por exemplo, elas se apoderam do controle remoto da televisão de casa -e escolhem a maior delas-, investigam os canais dos quais gostam, que são em geral os que apresentam desenhos animados, e zapeiam por eles. E, se os pais ou as
mães pedem -pedem!- que o filho ou a filha vá assistir ao desenho em seu quarto para que eles vejam seus programas prediletos, ele ou ela se nega veementemente. E você sabe, caro leitor, quais comportamentos as crianças usam para tanto, não sabe?

Quando a criança pegou o controle remoto pela primeira vez, conseguiu apertar uma tecla, viu o resultado e aprendeu a repetir e a universalizar, os pais ficaram admirados e orgulhosos. Ficaram
impressionados com a precocidade cognitiva e a agilidade motora das mãos e dedos, de tão rápido aprendizado. Por esse motivo, incentivaram e estimularam essa prática.

Um pouco mais tarde, essa agilidade se transfere para o controle usado para jogos. Quem já observou um garoto jogando freneticamente pode ficar maravilhado com a movimentação que ele faz dos dedos, comandados pelo olhar na tela. Eles escolhem os jogos que querem e de que gostam, e tirá-los desse contexto é difícil: tarefa árdua para os pais, quando necessária.

Elas sabem também escolher, a dedo e a olho, a comida que querem e da qual gostam e, principalmente, a que não querem. Não tem sido incomum crianças terem ânsia quando colocadas frente a determinados alimentos.

Nossas crianças conhecem o cardápio de diversos restaurantes, já elegeram os seus preferidos, e é para lá que dirigem a família quando essa decide fazer uma refeição em um deles.

Quando em casa, sabemos muito bem a alimentação que elas escolhem: em geral, um único tipo de alimento e essas porcarias industrializadas gostosas.

Os pais não costumam se dar conta de que foram eles os garotos-propaganda mais sedutores das publicidades para as crianças, apresentando-lhes tais alimentos na mais tenra idade, os quais compram aos montes para deixar na despensa de casa. E, quando o filho se recusa a comer a refeição proposta pelos pais, "não tem jeito" à expressão mais usada para justificar a troca pelas porcarias que eles exigem comer.

Nossas crianças parecem saber o que é melhor para elas. E para seus pais. Afinal, são elas que têm decidido como viver e muitos rumos para a família toda seguir. Aí, é hora de nos perguntarmos: qual é a nossa função em relação a elas?

Elas estão à deriva, ao sabor de seus caprichos e impulsos -infantis, é bom lembrar-, e nós temos nos orgulhado disso. Deveríamos?



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Consciência crítica: nosso guia para a emancipação social

Eu ainda era muito jovem quando compreendi que a cegueira não justifica benesses como a gratuidade de passagens nos transportes públicos. Mas estava desempregado e não tinha outro jeito se não aceitá-las.

talvez venha daí meu entendimento de que, quando, de fato, necessitamos delas, não temos porque recusá-las.

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

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

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

O garoto dirigiu-se, suplicante, ao trocador:

- Dá-me uma carona até Botafogo?

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

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

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

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

- O senhor pode dar-me um cruzeiro?

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

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

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

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

Eu ainda não compreendera que, entre mim e os dois garotos em questão, havia uma relação de companhia. Os três pertencíamos a categorias de pessoas a que os demais passageiros do ônibus não podiam reconhecer como iguais. Ao longo de toda a história, a sociedade reservou-nos posições
subalternas muito bem definidas. "Dependente total", eu também era um "desclassificado".

Já o compreendera, mas ainda não estava preparado para tentar emancipar-me da "dependência". Não tive coragem de erguer-me e dizer ao menino:

- Suba, garoto! Eu pago para você.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hercen@terra.com.br


#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

Obs. Abaixo da matéria meu comentário

*  Digitação em Braille(Nova geração de máquina Perkin)

A Perkins, ONG americana engajada na reabilitação de portadores de deficiência visual e auditiva, traz ao Brasil sua nova geração de máquinas de escrever em Braille.
A Perkins Bailler foi lançada na feira Realtech 2010, de 15 a 18 , em São Paulo.
A máquina tem teclas sensíveis ao toque e que apagam erros de digitação. O público alvo são instituições de reabilitação e a rede pública de ensino. Cada máquina custa cerca de R$ 3 mil.

// Fonte: O Globo

***
Comentário:

A lamentar na notícia o preço ainda um tanto elevado para nossa realidade. Ao mesmo tempo, devemos registrar o  trabalho da Perkins, que produz a melhor máquina do gênero, uma referencia para nosso segmento.
Portanto, um grande produto, apesar do custo.



# 9. DV-INFO

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

* Especialistas alertam ONU sobre os perigos da superinteligência artificial
Por: Cleverson Casarin Uliana

Caros leitores,

Parece que tem gente acordando para o fato que talvez as piores previsões da ficção científica se confirmem. Resta saber se, no mundo real, teremos também os super heróis retratados por essa mesma ficção, que venham salvar o mundo... Enfim, confiram.

***

Especialistas alertam ONU sobre os perigos da superinteligência artificial
Por: George Dvorsky

Numa reunião das Nações Unidas sobre riscos globais iminentes, representantes políticos de todo o mundo foram alertados sobre as ameaças da inteligência artificial e outras tecnologias futuras. O evento foi organizado pelos representantes da Geórgia na ONU e pelo Instituto de Investigação Inter-regional de Crime e Justiça das Nações Unidas (UNICRI). Ele foi criado para debater os riscos de segurança criados por novas tecnologias, incluindo materiais químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (CBRN).

O painel também fez uma discussão especial sobre as potenciais ameaças levantadas pela superinteligência artificial, isto é, a AI cujas capacidades excedem muito os humanos. O objetivo da reunião, realizada em 14 de outubro, foi discutir as implicações de tecnologias emergentes, e como mitigar riscos antes que eles apareçam.
 
A reunião contou com dois especialistas proeminentes sobre o assunto: Max Tegmark, físico do MIT, e Nick Bostrom, fundador do Future of Humanity Institute na Universidade Oxford e autor do livro "Superinteligência: Caminhos, Perigos, Estratégias". Ambos concordaram que a AI tem o potencial de transformar a sociedade humana de maneiras profundamente positivas, mas também levantaram questões sobre como a tecnologia pode rapidamente sair do controle e se voltar contra nós.

No ano passado, Tegmark alertou sobre a cultura atual de complacência em relação a máquinas superinteligentes, em uma carta assinada também pelo físico Stephen Hawking, pelo professor de ciência da computação Stuart Russell, e pelo físico Frank Wilczek.

“Pode-se imaginar tal tecnologia superando a inteligência de mercados financeiros, sendo mais criativa que inventores humanos, manipulando líderes humanos e desenvolvendo armas que não podemos sequer entender”, escreveram os autores. “O impacto de curto prazo da AI depende de quem a controla, mas o impacto a longo prazo depende de saber se ela pode mesmo ser controlada.”

De fato, como Bostrom explicou no evento, a superinteligência cria novos desafios técnicos – e o “problema do controle” é o mais crítico.
“Há cenários plausíveis em que os sistemas superinteligentes se tornam muito poderosos”, ele disse na reunião, “e há modos superficialmente plausíveis de resolver o problema do controle – ideias que imediatamente vêm à mente das pessoas e que, num exame mais próximo, acabam falhando. Portanto, há esse problema atualmente aberto e sem solução de como desenvolver melhores mecanismos de controle”. Isso será difícil, diz Bostrom, porque precisaremos ter esses mecanismos de controle antes de criar os sistemas inteligentes.

Bostrom fechou sua parte da reunião recomendando que um campo de pesquisa seja criado para avançar trabalhos envolvendo o problema do controle, atraindo os maiores especialistas em matemática e ciência da computação para esse campo. Ele pediu por uma forte colaboração de pesquisa entre a comunidade de segurança de AI e de desenvolvimento de AI, e para que todas as partes envolvidas incorporem o Princípio do Bem Comum em todos os projetos de IA de longo prazo. Esta é uma tecnologia única, disse ele, que deve ser desenvolvida para o bem comum da humanidade, e não apenas para indivíduos ou empresas privadas.

Como Bostrom explicou na ONU, a superinteligência representa “um risco que ameaça a extinção prematura de vida inteligente na Terra, ou a destruição permanente e drástica de seu potencial para um desenvolvimento futuro desejável”. A atividade humana, advertiu Bostrom, representa uma ameaça muito maior para o futuro da humanidade nos próximos 100 anos do que desastres naturais.

“Todos os riscos existenciais realmente grandes estão na categoria antropogênica”, disse ele. “Os seres humanos sobreviveram a terremotos, pragas, queda de asteroides, mas neste século vamos introduzir fenômenos e fatores inteiramente novos para o mundo. A maioria das ameaças plausíveis têm a ver com tecnologias futuras previstas.”

Pode demorar décadas até que vejamos os tipos de superinteligência descritos nesta reunião da ONU, mas já que estamos falando de riscos em potencial, nunca é cedo para começar.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Acessibilidade Atitudinal sob o Foco da Igualdade de Gênero
por Deborah Prates

Na incansável militância para provar que as acessibilidades interessam a toda sociedade e não apenas às pessoas com deficiência foi que tive a honra de integrar, como palestrante, o I Forum da Comissão OAB-Mulher ocorrido no dia 25/8.

O meu tema foi: ACESSIBILIDADE ATITUDINAL SOB O FOCO DA IGUALDADE DE GÊNERO. Persisto ser a atitudinal a principal das acessibilidades, já que representa 
a chave para um Brasil mais igualitário em oportunidades para todos. A OAB RJ recebeu, com sucesso, homens e mulheres ávidos para discutir esse crucial tema da igualdade de gênero, sendo a minha palestra um ponto de interrogação. Pairava no ar: o que a acessibilidade tem a ver com igualdade entre homens e mulheres?

Iniciei cumprimentando os presentes primeiro fora do microfone e, seguidamente, usando o mesmo. Elucidei que os cegos têm que se sentir incluídos e não apenas integrados. Disse que eu vejo com os ouvidos, pelo que materializo o humano pela direção da sua voz. Então, acho um desrespeito o cego ficar olhando para as caixas de som, as quais sempre estão na direção oposta da real localização de quem fala.

Claro que levei um intérprete de LIBRAS para que as pessoas surdas ou com deficiência auditiva, também estivessem incluídas. Respeito é bom e nós o exigimos!

Lamentavelmente a sociedade não tem consciência da igualdade de oportunidades aos diferentes. Desconhecem a necessidade da audiodescrição para os humanos cegos, com baixa visão, com deficiência intelectual, autistas, disléxicos, com síndrome de Down e idosos.

Por esse torpor mental é que precisam praticar diariamente exercícios de atitudinal, a fim de mudar os maus hábitos em geral.

Continuei comandando a ginástica cerebral afirmando serem as mulheres - por questões culturais - mais presentes na educação dos pequenos, razão porque precisam ser PROATIVAS. Desenvolvendo essa característica sei que terão muito mais iniciativas e responsabilidade na formação de personalidades éticas. Nesse caso o treinamento é refletir sobre a pergunta: que planeta deixaremos para os nossos filhos?

Penso que a resposta esteja em outra pergunta: que tipo de filhos deixaremos para o planeta? Certo é que a pior cegueira é a voluntária, opcional. Pesquisas dão conta de que em 2015 as mulheres estão com o nível de escolaridade maior do que os homens. Logo, têm a capacidade de pensar formas antecipadas de prefinir e solucionar os conflitos de igualdade de gênero. A genialidade e inteligência das mulheres contemporâneas, certamente, conseguirá propiciar o desejado bem-estar no presente, bem como garantir a felicidade para as gerações futuras. Eis o princípio do humano sustentável!

Para desconstruir essa sociedade machista que nos assola, mister se faz mostrar que somos biologicamente diferentes, porém iguais em direitos e obrigações, de maneira que temos que ter, por ilustração, igual remuneração sempre que exercermos o mesmo trabalho que o homem.

Inconcebível dentro dos nossos lares continuarmos regando, cultivando, as velhas tradições, ou melhor, os tantos preconceitos que nos foram sendo transmitidos por pais, professores, livros, etc, acerca do mito da submissão da mulher em um global contexto.

Os filhos do século XXI ainda são criados na cultura de que são as mulheres frágeis sob a ótica do ser físico, quanto do ser emocional e do econômico. Assim, a conclusão errônea é a de que as mulheres ainda hão que ser tuteladas pelos homens.

É nesse histórico preconceito que as mulheres ainda permitem que em suas casas os trabalhos domésticos sejam divididos entre os típicos dos homens e os típicos das mulheres. Isto significa que as mães e filhas estão obrigadas a fazer a comida e cuidar dos afazeres do lar, enquanto que os maridos e filhos estão vinculados aos afazeres com o carro, os intelectuais e os de reparos gerais relativos à casa.

Esses códigos de condutas têm que ser desconstruídos pela sociedade, sendo o começo em cada lar. Simples assim! Os pais hão que dar o exemplo para os filhos, pelo que nunca mais as crianças ouvirão as horríveis máximas: rosa é cor das mulheres e o azul é dos homens; meninos brincam com bolas e carros e as meninas com bonecas, panelinhas e vassouras. Não mais. Doravante o pai, se quiser, usa camisa rosa e não se incomoda se o filho preferir brincar com a boneca da irmã e, por 
seu turno, se esta preferir o caminhãozinho do irmão.

Na família hodierna a mulher faz também pequenos reparos, na medida em que o homem prepara o almoço do domingo. Vale dizer que a palavra mágica da hora é participação e, não mais ajuda. Homens e mulheres são corresponsáveis na condução familiar.

No momento em que as crianças perceberem que em casa a mãe e o pai são iguais em direitos e deveres, ficará mais fácil a aceitação dos diferentes. Assim, com a igualdade de gênero cultivada em casa, por ilustração, um conceituado e tradicional colégio religioso no Rio de Janeiro irá cerrar as suas portas. Isto porque cultiva o sexismo, valendo dizer que só os meninos podem ser  matriculados. E o preconceito não para por aí! Esse dito estabelecimento de ensino não tem qualquer acessibilidade, pelo que não aceita meninos cegos! Tive a oportunidade de telefonar para a secretaria para falar sobre o edital de 2016, quando a atendente Alessandra disse que: - Esse colégio não aceita meninos com deficiência por não ter adequações para tanto. Absurdo, hein?

Então, com simples atitudes praticadas em casa tudo poderá ser diferente. Depende muito de nós querermos desconstruir tudo quanto não pensamos para aceitar. 
Temos que quebrar as regras estabelecidas e desafiar aqueles que insistem em nos hostilizar, nos discriminar!

Exercitando a atitudinal teremos a oportunidade de reciclar os cruéis preconceitos, rever inadequados conceitos e, desse modo, fazer as pazes com a ética na formação de pessoas solidárias. Daí teremos professores, médicos, gestores, engenheiros e tantos mais profissionais solidários que saberão bem recepcionar as pessoas com deficiência. Hidrantes sobre rampas, bancas de jornal sobre pisos táteis, Processo Judicial Eletrônico (PJe) fora do W3C...Nunca mais! Repito: simples 
assim!

Encerro esta crônica aduzindo que o simples não é o simplório. Convido o leitor a refletir sobre um pensamento do genial Leonardo da Vinci: "A simplicidade é o último grau da sofisticação".



# 11.PERSONA

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

* Entrevistado Hugo Pereira Antônio

Estudante do curso de Zootecnia da UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense
Hugo Tem 22 anos, é cego e sempre estudou em escola regular.

1. Onde nasceu e onde mora atualmente?
-- Nasci na cidade de Rio Claro/RJ, morei até os 19 anos em Angra dos Reis/RJ e atualmente moro em Campos dos Goytacazes/RJ.

2. você tem irmãos, quantos? Como é o relacionamento com seus familiares, existe algum tratamento diferenciado por ser cego?
-- Sim, tenho dois irmãos mais velho, um de 29 anos e outro de 26 anos. Meu relacionamento familiar sempre foi de extrema importância para o meu sucesso e em momento algum fui desamparado ou tratado de forma diferenciada. Agradeço a Deus a mãe que ele me presenteou,
que sempre foi o meu suporte e nunca me disse não apesar das minhas limitações. Agradeço também a todos os  primos, tios , meus avós, meus irmãos e meu pai que sempre estiveram ali quando precisei, contribuindo de todas as formas com o que podiam e sabiam, e que graças a Deus primeiramente, e depois a eles sou quem sou. E o melhor disso tudo, é saber que hoje para alguns
sou espelho pelas minhas conquistas e mesmo assim continuam  torcendo por mim, sinceramente não tenho nem palavras para agradecer a essas famílias que Deus me deu (FAMÍLIA PEREIRA E FAMÍLIA ANTONIO).

3. Se possível, faça um breve relato sobre o que causou sua cegueira, quantos anos tinha e como sua família reagiu diante dos acontecimentos.
- - Eu tinha de 2 para 3 anos de idade, Quando depois de um demorado diagnóstico feito, minha pediatra, revelou para minha mãe que em mim foi detectado um tumor na região do nervo óptico, porém de gravidade desconhecida pela falta de recurso em minha cidade. Ela então informou
que eu seria transferido para o INCA (Instituto Nacional do Câncer), que fica na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Lá chegando, o  primeiro choque, foi a perda total da vista direita, então começou a bateria de exames para o diagnóstico e até que o resultado saísse a segunda notícia não agradável
a perda da vista esquerda em aproximadamente 15 dias internado. Passaram mais 15 dias de sofrimento até que chegou o dia da biópsia, mais 7 dias para o resultado. Aí sim, depois do resultado final (tumor rabidumia sarcoma maligno) iniciou-se o tratamento que teve duração de 1 ano e 6 meses onde passei por duras 20 seções de radioterapia e de 50 seções de quimioterapia.  Sem dúvida, por ser muito pequeno passei por tudo e como acho que toda criança enfrentaria com a garra que enfrentei, e foi com essa garra que lutei e venci sem saber que na verdade quem sofria
e chorava em meu lugar era minha mãe e toda minha família. Mas, agradeço a Deus por ter transformado minha inocência de criança em sabedoria, força e garra para vencer.

4.  Conte um pouco sobre o período dos primeiros anos escolares. Estudou em escola regular ou especializada? Como foi para conciliar os estudos e seu tratamento?
-- Tendo passado o período do tratamento já com aproximadamente 5 anos, minha mãe procurou na época o Instituto Benjamin Constant/IBC para que eu pudesse estudar, pois em Angra não havia serviço algum de apoio para deficientes visuais. lá, conhecemos o diretor, que nos atendeu com muita atenção. Porém, sendo Angra localizada a aproximadamente 200km do Rio de Janeiro, eu teria que me tornar um interno do Instituto, mas devido ainda estar no tratamento em fase de controle e ser muito dependente dos cuidados da minha mãe por na época ainda fazer uso de medicamentos, infelizmente não me tornei um aluno do Instituto. Mas nem tudo estava perdido, ao procurar por recurso em minha cidade, minha mãe foi informada que havia um serviço de apoio aos deficientes auditivos e que o serviço de apoio aos deficientes visuais estava no papel só dependendo de um empurrãozinho. Foi aí que mais uma vez minha mãe foi até a Prefeitura e em uma reunião com a Secretária de Educação e o Prefeito o tal projeto finalmente saiu do papel e além de mim foram alcançados mais 4 deficientes imediatamente. Foram selecionados 15 professores da rede municipal que foram capacitados pelo IBC. Em outubro de 99,  iniciou o Centro de Apoio Pedagógico aos deficientes em Angra dos Reis, tendo no inicio aulas de  AVD e alfabetização em braille. Foi aí  que pude estudar e aos 8 anos já alfabetizado em braille pude ser incluído na rede
regular do município na antiga primeira série primária, em uma escola perto de minha casa onde frequentava pela manhã e à tarde não faltava às aulas no apoio.

5. Qual o curso universitário que escolheu e o que motivou sua escolha?
-- Bacharelado em Zootecnia - ciência da produção, criação, trato, domesticação ou manejo de animais. Escolhi esse estudo motivado primeiramente, pela paixão pelos animais.
Atraído pela área de nutrição animal.

6. Sua deficiência visual lhe impede de exercer algo na profissão que pretende seguir?
-- Com certeza. Há áreas na zootecnia que a falta da visão me impediria de atuar, mas pretendo atuar na área de consultoria orientando nutricionalmente produtores de equinos juntando assim o trabalho com a minha paixão.

7.  Você é um estudante, jovem, cego e mora sozinho numa cidade longe da sua família.  Gostaria que falasse  sobre essa experiência, e como seus pais lidam com esse fato.
-- Acredito que para meus pais, a primeira vez que disse: pai, mãe vou estudar fora, não foi fácil, mesmo não sendo  demonstrado por eles a preocupação. Visto que eu sempre fui apoiado dentro das minhas limitações a fazer o que me desse na telha em relação a ser independente. Graças ao apoio que tive desde sempre, conquistei minha independência cedo. No início foi tudo novo, cidade nova, amigos novos ou melhor ter que fazer novas amizades mais não foi coisa tão difícil com a minha determinação. Arrumei as malas e parti para conhecer um mundo que até eu duvidava se seria capaz. Após vencer as barreiras da nova fase da vida, estou vencendo uma batalha a cada período 
do curso e estou focado em conquistar o tão sonhado diploma de zootecnista, e que venham novas batalhas pois sem elas não há vitória.

8. Quais seus planos para o futuro?
-- Primeiramente, desejo que Deus continue direcionando meus objetivos, e que ele proporcione me formar e que a cada dia me dedicar e me apaixonar pela profissão que eu escolhi para que eu possa exercê-la com sabedoria para meu sucesso profissional. Construir e cultivar verdadeiras amizades e encontrar aquela pessoa que eu possa amar e ser amado. Como  zootecnista e amante da natureza penso em construir minha casinha lá no meio do mato e contemplar as maravilhas que só a mãe natureza pode nos proporcionar.

9. O que gosta de fazer nos momentos de lazer?
-- Sem dúvida, uma boa cavalgada, apreciar uma boa música de preferência uma moda de viola ou um sertanejo raiz, de preferência na companhia de amigos e se possível apreciando a natureza.

10. Se desejar, deixe uma mensagem para os leitores do contraponto.
-- Deixo a seguinte mensagem: Não deixe que a deficiência o impeça de realizar seus sonhos parcial ou totalmente. Não se prenda a coisas materiais, tecnológicas. Não, que não sejam importantes, não quero aqui criticar suas escolhas, mas só quero te lembrar que você pode ir muito mais além disso.  Não achar que é impossível ser aquilo que você sempre sonhou. Pois assim, como tem crianças que acham por inocência que o leite vem da caixinha, não seja aquele cego que nunca toma decisões por
achar que não tem capacidade de exercer tal função. Por exemplo, um cego maluco que resolveu por amar os animais e ser amante da natureza cursar zootecnia. Motivos não faltaram, nem pessoas para dizer que zootecnia não é profissão para cego e tenho certeza que você já ouviu isso. Sei lá. Essa ou aquela atividade não é para cego. Para os que deram ouvidos a esses, fica minha dica: você é capaz sim. volte lá e mostre primeiro pra você que pode, que você consegue. E para os que não deram ouvido as pessoas que falam que o deficiente é incapaz, parabéns. Vamos lá e leve essa
lição para todas as áreas da sua vida, pois aqui quem primeiramente tem esse texto como lição é um  milagre, como você também pode ser um. Basta você reconhecer que é capaz. Sou o segundo estudante de zootecnia e posso dizer que já me considero o segundo zootecnista cego do Brasil.  Bom, se houver o terceiro que se manifeste e se não quem sabe pode ser você.



# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

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

* Ceratocone não tem cura, tem reabilitação da córnea

O implante de anel intracorneano traz pelo menos seis importantes ganhos aos portadores de ceratocone. É o que garante o criador do Anel de Ferrara, que esteve em Brasília na última semana, para o encerramento do ciclo de palestras sobre ceratocone e anéis intracorneanos promovido pelo Centro de Estudos Oftalmológicos do HOB.
 - O implante de anel intracorneano não é cura para o ceratocone, é reabilitação da córnea e, na grande maioria das vezes, retém a evolução desse processo que deixa o olho em formato de cone levando à queda da acuidade visual. A afirmação é do pioneiro em desenvolvimento de anel intracorneano no Brasil, Paulo Ferrara, que esteve no Hospital Oftalmológico de Brasília na última semana para concluir o ciclo de debates sobre ceratocone promovido pelo Centro de Estudos Oftalmológicos  do HOB.
A principal causa do ceratocone é genética, assinala o oftalmologista ao informar que cerca de 300 pessoas em cada grupo de mil são portadoras desta irregularidade da córnea. Ferrara comenta que outros fatores podem influenciar no desenvolvimento do ceratocone. "Enquanto, nos países do oriente médio, em consequência dos casamentos consanguíneos, existem muitos casos de  deformação da córnea, também nos países andinos, a altitude e a pressão atmosférica exercem influência sobre os olhos e há muitos registros de ceratocone", ilustra.

Maus hábitos - Ferrara alerta para os hábitos inapropriados, mas cultivados pelos portadores de ceratocone, como coçar os olhos. O processo de deformação da córnea provoca a coceira e ao buscar alívio para este desconforto o portador acelera e agrava o processo. Ao perceber este comportamento com frequência acima do normal é aconselhável procurar um oftalmologista, aconselha.

Com mais de 15 mil anéis intracorneanos implantados desde 1986, quando começou a desenvolver esta tecnologia para melhorar as condições visuais dos portadores de altas miopias e ceratocones, Paulo Ferrara é quem tem maior experiência no mundo com este procedimento, assinalou o presidente do HOB, Canrobert Oliveira.

Ele destaca que os avanços tecnológicos também são grandes no que diz respeito à técnica para implante. "Hoje, o túnel para implante do anel intracorneano é feito com precisão nunca vista com aplicação do laser de femtossegundo", comenta Canrobert. O intralase trouxe ainda mais segurança para os procedimentos de implante de anel, cirurgias refrativas e transplante de córnea, além de permitir que mais portadores de ceratocone se submetam a esta correção. "Ocorre que para o implante de anel feito manualmente, o paciente precisava ter condições especiais de córnea e o femtossegundo permite o benefício para mais pessoas", explica ao adiantar que, nos próximos
anos, a técnica deve ser aplicada também às cirurgias de catarata.

Outro benefício do intralase aplicado ao implante de anel intracorneano é que a precisão conferida ao procedimento evita as torsões e traumas na córnea relatados no processo manual, artesanal, afirma Canrobert.

O HOB é o único centro oftalmológico da região Centro-Oeste a aplicar a técnica do intralase e um dos primeiros do Brasil a disponibilizá-la à população juntamente com o hospital paulista Albert Einstein e o centro de referência de Sorocaba (SP).

Possibilidade real - O Anel de Ferrara, desenvolvido em dois segmentos, é referência para a contenção de ceratocone em países dos cinco continentes. De acordo com seu criador, o implante de anel intracorneano não permite ao médico prever, sob o ponto de vista refrativo, como ficará a visão do paciente exatamente, mas sob o aspecto visual, sim. "Após a cirurgia do anel, o paciente vai enxergar melhor", afirma.

Paulo Ferrara considera a cirurgia do Anel uma correção ortopédica e a correção refrativa uma possibilidade. Ele exemplifica que em algumas situações, aquele portador de ceratocone que não conseguia enxergar com qualidade, porque o formato do olho já não permitia adaptação às lentes de contato nem correção refrativa com óculos, ao deixar a córnea mais plana com o Anel, vai ganhar quantidade e qualidade de visão com a adaptação mais fácil da lente de contato.

Nova pesquisa - O criador do Anel de Ferrara adiantou aos participantes do último encontro do CEO-HOB sobre ceratocone e anéis intracorneanos que, este ano ainda, vai publicar nova pesquisa realizada com 1073 olhos com ceratocone e intolerantes à lentes de contato. Após seis meses de acompanhamento, pós-implante do Anel de Ferrara, o resultado foi alto nível de satisfação para os pacientes, no dia seguinte à cirurgia, confirma.

Seis ganhos - De acordo com Paulo Ferrara, ao promover a correção ortopédica, o Anel  intracorneano permite pelo menos seis grandes ganhos ao portador de ceratocone: reduz a ectasia (deformação na córnea), melhora a visão, diminui o grau refrativo, melhora a adaptação às lentes de contato, impede a progressão do ceratocone e traz mais conforto ao paciente.

Ele assinala que mesmo aos pacientes que já se submeteram ao transplante de córnea em busca de solução para o ceratocone, a partir da análise detalhada das condições de habilitação deste candidato, é possível realizar implante do Anel intracorneano com êxito nos resultados.

Chama-se ceratocone a alteração estrutural da córnea que assume formato de cone e a curva que se forma causa distorção da visão como a percepção de múltiplas imagens e sensibilidade à luz.

//Fonte: Assessoria de imprensa do HOB



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Audier Silva Gomes
Formação: Terceiro grau incompleto.
Estado civil: divorciado
Profissão: Servidor público do estado de Goiás.
Período em que esteve no I B C: de 1985 a 1988 sendo aluno, e de 1989 a 1990 sendo bolsista.

Breve comentário sobre este período:
Foi dos melhores que já vivi. Digo até hoje que em colégio interno o cego realmente aprende a viver. Ele tem de se defender, adquire a verdadeira noção de grupo e dessa forma a sua independência na vida. Na minha opinião, todos  deveriam passar por um colégio interno.

Residência Atual: 
Rua 13, quadra 14 ,lote 41, unidade 201
parque Ateneu - Goiânia - Goiás
Cep: 74890-275

Contatos:
Email: audier_listas@yahoo.com.br
Celular: 0xx62-8409-2023

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

Chegou a primavera, e esta coisa bela me trouxe à lembrança um episódio acontecido em 1982. Naquele ano, conforme fiquei sabendo, haveria um festival de música no nosso querido I B C. Eu, que só soubera dos que haviam já ocorrido por informações distantes e imprecisas, resolvi com alegria participar daquele. Alegria? Não houve. o evento não aconteceu e a minha frustração foi maior do que nas ocasiões em que só tive informações distantes e imprecisas. De qualquer forma, ficou a lembrança do fato como mais um episódio da minha história com o I B C, e mostro para vocês o HINO À PRIMAVERA, música com que pensei participar. Cheguei a enviá-la para a devida inscrição, mas ... bem, eis a letra:

*  Hino à Primavera

Eis que surge a primavera,
É a doce era,
A estação da flor!

Deslumbrante, a alvorada
Surge encantada,
Cheia de esplendor!

Perde-se o olhar
Longe, a contemplar
Um festival de beleza sem par!

Fascinando e fascinada,
Canta a passarada
Um hino ao criador.

Risos e canções
Bailam pelo ar,
A exaltar o amor!

Reina em tudo a alegria!
Há poesia
No céu, no chão, no sol, na flor!
Contemplando a natureza,
Quanta beleza!
Canta feliz o trovador,
Na emoção que o arrebata,
Um hino que retrata
Os sentimentos seus,

Diante deste altar,
Quadro singular,
Feito pela mão de DEUS!

Eis que surge a primavera,
Templo da quimera,
Reino da ilusão!

Entre perfumadas flores,
Vicejando amores
Lindos também vão.

É tempo de cantar,
É tempo de sorrir
E a plenitude Da vida sentir!

O universo se engalana!
Tudo se irmana
Pelo esplendor!

No céu reina a luz,
Na terra reina a flor,
Nos corações reina o amor.

Ary Rodrigues da Silva.

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Comportamento também é imagem?

Caros, neste mês quero completar esta coluna com uma parte da nossa imagem que é o comportamento. Meu desejo ao falar sobre esse assunto, é abordar o retrocesso do comportamento masculino diante da mulher. 
Mesmo estando no século XXI, com tecnologias e ciência tão avançadas, nos deparamos com comportamentos masculinos, e alguns femininos, que nos faz sentir na idade da pedra. Olhares, cantadas, gestos que ofendem, maltratam e menosprezam ainda são utilizadas em eras tão modernas. 
Algumas pessoas acham que o outro não merece respeito, afinal ele tem o direito de expressar seus desejos. Estas pessoas são as mesmas que se sentem ofendidas por fatos que vão em contramão a sua moral. Que moral é essa? Só sua? E a do outro onde fica?
Outro dia numa escola de ensino médio, escutei um rapaz dizendo que TODA mulher gosta de ser cantada e que isso não é assédio. Olhei para o rapaz e pensei, vai tornar um adulto considerando este comportamento adequado e continuará reproduzindo-a por algumas gerações. 
Lembrei da minha adolescência quando fui molestada por vários homens diferentes, não ao mesmo tempo. Todos colocavam em mim a responsabilidade do ato, o que durante anos acreditei que era verdade. No meu tempo os atos eram mais escondidos, hoje estão expostos e validados como comportamentos de comprovação da masculinidade. Esta lembrança me fez imaginar o quanto as mulheres com baixa ou nenhuma visão devem sofrer constantemente com estas atitudes machistas e preconceituosas. Podemos dizer que sofrem atitudes pelos que enxergam, que é uma agressão dupla, e pelos que não enxergam. Que muitas vezes utilizam da sua limitação para ações ditas inocentes aproveitando dos fatos. 
Uma vez ajudei um cego até o destino que ele precisava. Tive altas dificuldades em esquivar do rapaz inconveniente e totalmente desprezível. Me senti ofendida e abusada, já que meu ato era de solidariedade. Ao mesmo tempo precisa ser sorridente e compreensiva diante de um fato que não passa de um assédio moral e sexual. Já que normalmente quando respondemos ou �galertamos�h diante das atitudes, somos tratadas como loucas e carentes que enxergam maldade em tudo. 
Essas pessoas são homens e mulheres, criados por homens e mulheres preconceituosas, racistas e imorais. Pessoas que acham que dizer “oh gostosa! ”, “ai que morena” ou “você é a nora que minha mãe pediu a Deus”, é elogiar, valorizar o outro ou outra. Elogiar é falar diretamente com a pessoa o que acha dela, com frases curtas e objetivas. Sem fazer uso da musicalidade da hipocrisia. 
Comportamentos refletem na imagem sim. Pessoas com atitudes desprezíveis perdem toda conquista obtida através da imagem. Isso acontece com atos simples como, fazer limpeza do nariz em público, coçar o saco, falar e rir alto, desrespeitar o ambiente fazendo uso de palavrões ou comentários desnecessários. Ainda mais com a falta de respeito ao corpo e a liberdade do outro. 
Imagem vai além da roupa que se veste, junto a ela está o comportamento e o conteúdo que sai da sua boca. Nenhuma imagem é sustentada sem conteúdo. Como está a sua? Você age com os outros como gostaria que agissem com você? Cuidar da aparência é fácil, difícil é cuidar do conteúdo. Cuide do seu.
Ultimo lembrete, muitas vezes cuidamos da nossa imagem quando lutamos por melhor condição de vida. Pense nisso.
Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
(31) 9678-1865
@taniaaraujo.coach



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Cego vaidoso (contribuicao do leitor)

O sujeito dirigia uma dessas entidades criadas para atrapalhar,  invés de integrar os deficientes visuais. Quando alguém se aproximava dele e falava de algum figurão importante, o vaidoso não tinha dúvida:
-- Ah, Ele é primo da minha mulher.
Ou:
-- Pois é, fulano. O prefeito de Tal Cidade vem visitar a nossa.
E o vaidoso:
-- Ah, fulano? Ele quase estudou comigo. Mas é amigo do meu cunhado que é político.

Até que um dia, um cego conversava com outro e, naturalmente, contava vantagem:
-- Sabe a fulana de tal?
E o cego vaidoso não teve dúvida:
-- Ela é minha prima em segundo grau...
Mas o cara que contava a história não queria deixar de contar sua aventura e não teve dúvida em  completar a oração anterior:
-- Pois é: embora casada, eu tou pegando ela. É chegadinha num boquête.

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

Neste mês, tivemos os melhores jogadores do mundo no golbol e futebol, abrilhantando as suas quadras! Agora defendendo suas respectivas equipe.
Acompanhe!

1. URECE-RJ e UNIACE-DF são os campeões brasileiros de goalball

Curitiba/PR - Rio de Janeiro e Brasília são os grandes campeões da Copa CAIXA Loterias de Goalball 2015, disputado entre os dias 30 de setembro e 04 de outubro, no ginásio da Secretaria de Estado de Esporte e Turismo do Paraná, em Curitiba. Nas finais que aconteceram no domingo (4), a
URECE-RJ derrotou o SESI-SP por 5 a 3, e conquistou o título no feminino, e na categoria masculina, a UNIACE-DF venceu a APACE-PB por 7 a 5.

Com cinco jogadoras da seleção brasileira em quadra, URECE-RJ e SESI-SP mostraram o bom momento vivido pelo goalball feminino. Um jogo de alto nível técnico que contou ainda com a presença de jovens talentos, como Larissa. A mescla de experiência e juventude formava o trio das cariocas em quadra. Das mãos de Victoria Nascimento, de apenas 17, saíram os gols que a equipe precisava para chegar ao inédito título. Foram quatro anotados no triunfo de 5 a 3 sobre o SESI-SP. Neusimar fechou o placar, e Gleyse (2) e Carol descontaram para as paulistas.

A campanha perfeita que levou a UNIACE-DF à final do brasileiro indicava que a APACE-PB não iria ter vida fácil para chegar ao terceiro título consecutivo da competição. E logo no início do jogo, os candangos abriram 2 a 0. A APACE-PB buscou a reação e virou para 4 a 2. No final, o time dos irmãos Moreno, Leomon e Leandro, conseguiu mais uma virada e venceu por 7 a 5, com cinco gols do primeiro e um do segundo. André completou a lista de marcadores. Pela APACE-PB, foram quatro gols de Romário e um contra.

Na disputa do bronze, a AMC-MT venceu a APADV-SP por 11 a 5, e completou o pódio da categoria feminina. No masculino, a URECE-RJ conquistou a terceira colocação ao vencer a ACEDV-PR por 9 a 3.
Os atletas que marcaram mais gols, em suas respectivas categorias, levaram para casa o prêmio de artilheiro da competição. Entre as mulheres, Victoria Nascimento ficou com o troféu ao marcar 26 vezes, e no masculino, Romário Marques, com incríveis 59 gols, também foi premiado.
de Futebol de 5. A equipe gaúcha venceu o ICB-BA por 1 a 0 e quebrou a hegemonia dos baianos que haviam vencido as seis últimas edições da principal competição do país. As equipes se enfrentaram na manhã deste domingo (25), na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio de Janeiro.


2. Futebol de cinco agita a Urca!

Enquanto todas as atenções estavam voltadas em cima de Ricardinho e Jefinho, outro jogador apareceu para decidir o campeão brasileiro.
Maurício Dumbo, um dos jogadores mais regulares da competição, defendeu, atacou, foi um leão em quadra. A boa exibição foi coroada com o gol do título, ainda no primeiro tempo.

O gol sofrido ainda na etapa inicial obrigou o ICB-BA a sair mais para o jogo. Jefinho e Gledson tiveram algumas oportunidades de empatar. Numa delas, o camisa 10 baiano acertou a trave. Mesmo com a pressão sofrida no segundo tempo, a AGAFUC-RS jogou com inteligência e conseguiu segurar o resultado que garantiu o primeiro título brasileiro da história da equipe.
Herói da conquista, Maurício Dumbo foi eleito o melhor jogador da competição, além do angolano, o craque Ricardinho também recebeu um prêmio individual. O melhor jogador do mundo foi o artilheiro com 10 gols marcados. O troféu de melhor goleiro ficou com Vinícius da APADV-SP, que se destacou pelas grandes defesas.

Disputa do bronze
Após empatarem sem gols no tempo normal, a APACE-PB venceu a APADV-SP nos pênaltis por 3 a 2. O espanhol Niño converteu a última cobrança que garantiu o terceiro lugar para a equipe paraibana.

3. Considerações finais:

esse torneio neste ano foi na minha opinião o mais disputado!
Mostrando que o futebol brasileiro de cegos está cada vez mais com grandes atletas.
No próximo ano teremos muitas alegrias nos jogos paralímpicos!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

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

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


2. querem formatar seus computadores ou  docinhos ou salgadinhos pra sua festa ou qualquer evento?

No mesmo telefone vocês terão os dois serviços.

Para doces e salgadinhos falem com Enites.  Para formatar seus computadores net e notbooks falem com Guilherme.

Telefones: (0xx21) 98881-6708 ou: 98730-4711. confiram.


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

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

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

- - -
* "virginia menezes" <cara.virg@gmail.com>

Amigos.
Não posso me calar.
Não sei se todos aqui sabem, mas, sou consultora em áudio-descrição desde 2009.
Uma cidadã, não sei o nome dela completo, nome e sobrenome, apenas vou contar que ela postou no face um pedido para que adotassem um cego para irem a São Paulo frequentar um curso de áudio-descrição. 
Não posso exprimir a minha indignação. Ela usou essa expressão no pedido "adotem um cego".
Sei que se chama Rosa, com um sobrenome bastante enrolado.
Não podia deixar de compartilhar com todos aqui o que respondi, no alge da  raiva que senti. Tomara postem no face essa resposta.

Prezada senhora.
De minha parte gostaria de expressar uma opinião, embora pessoal, tenho certeza de que falo ideologicamente, portanto,  não sinto no momento  a necessidade de consulta aos companheiros cegos para falar por eles.
Agradecemos a oferta. no entanto, penso ser oportuno ressaltar que, o curso que  iremos frequentar, trata de uma tecnologia assistiva, prevista em lei e, portanto, nos consideramos aptos, dispensando qualquer tipo de oferecimento que,  se não me engano,  tenho certeza de que não foi demandado por qualquer pessoa do nosso segmentto, já que essa iniciativa partiu de vocês, antes de manifestações de qualquer um de nós quanto à impossibilidade de matrícula.

Pergunto: Em algum curso de nível já se pensou em voluntariamente sairmos pedindo a adoção de cidadãos carentes de alguma forma - esses é que não faltam - para cursar tal ou qual  eventto?
Que tal deixar ao cidadão que deseje e não tenha posses pleitear uma bolsa? Será que não julgamos essas pessoas capazes para isso?
Essa iniciativa, a meu ver fere os princípios da áudio-descrição que nada têm a ver com bondade ou qualquer sentimento dessa natureza.
Estamos saturados desse tipo de iniciativa, tenho certeza  de que, todos nós.
Por que no nosso imaginário vamos  crer que temos tais pessoas pedintes?
Como qualquer cidadão, poderemos ou não estarmos presenttes, dependendo do nosso desejo ou
da nossa condição financeira, de novo, como qualquer cidadão.
A áudio-descrição é, como dito acima,  uma tecnologia assistiva,  ensinando ao áudio-descritor uma postura científica, apoiada em
técnicas que facilitam o acesso aos eventos aos quais a lei nos concede a nós cegos,  amplos direitos
 Assim, penso estarmos  Longe da caridade ou assistencialismo que essa oferta faz denotar.

Com indizível repúdio à iniciativas dessa natureza
 
subscrevo:
Virgínia Menezes de Souza
Consultora em áudio-descrição

- - -

A redação do Contraponto parabenliza a companheira Virginia Menezes pela forma lúcida e responsável ao responder a  proposta infeliz da remetente da carta em questão.

Idéias como estas estigmatizam ainda mais nosso segmento.

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@gmail.com

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

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

* Venha fazer parte da nossa entidade:
Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant (existem vários desafios esperando por todos nós).

Lutamos pela difusão e socialização ampliada de atividades, eventos e ações voltadas para  Defesa dos Direitos dos Deficientes Visuais.

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

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco é:  os deficientes visuais e seu universo.
 solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

