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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Veneranda e respeitável senhora

Paramento indispensável no " lay-out" do cego, esta veneranda senhora, parece ter a mesma idade dele!

Verdade que, uma minoria dentro da minoria, optaram pela alternativa viva do canídeo, "fechando os olhos", para os préstimos de tão fiel companheira.

Dizem que, o _GPS, logo, será uma alternativa concreta a esta respeitável senhora.

Aguardemos então.

Enquanto isto...  nosso reconhecimento, gratidão e respeito a veneranda dama.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de Atividades do mês de Novembro de 2012

- No dia 31 de outubro, o presidente Gilson se reuniu com o Deputado estadual Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, da Alerj e obteve dele os seguintes compromissos:

- o mesmo ficou encarregado de saber como serão disponibilizados os ingressos para a Copa das Confederações para pessoas com deficiência.

- também se comprometeu a apresentar um projeto de lei concedendo à Associação dos Ex-alunos do IBC a Declaração de utilidade Pública Estadual.

- Portadores de deficiências visuais foram cadastrados para vagas de emprego.

- Foi criado um canal direto com a SuperVia para levar sugestões referentes a acessibilidade.

- Foi feita uma entrevista com os cursistas do IBC para conhecer a realidade do trabalho feito junto aos cegos pelas entidades que eles representam. Ao final, foi feito um relatório sobre as entrevistas.

- No que se refere à questão dos laudos médicos, foi conseguido que, para fins de concurso público, emprego ou estágio, esse documento pode ser obtido no mesmo dia em que for solicitado.

- Foi marcada para o dia 24 de novembro a Assembleia extraordinária, para discutir mudanças no estatuto atual.

- Foi realizada uma entrevista com o jornalista Tony Vendramini, da Rede TV.

- Foi concluída a revisão do livro de contos da Associação.

- - -

* Departamento de Tecnologia

No ar o Blog  da associação dos ex-alunos do IBC
Confiram em: www.blog.exaluibc.org.br
Mais um canal de interação da Associação com a comunidade. 

Gilson Josefino - Presidente



#3. O IBC  EM FOCO

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

O IBC e suas múltiplas faces

Como prometi no número anterior, focarei desdobramentos dessa busca de luz que se afigura ante a lanterna de Diógenes, capaz de descobrir faces e caminhos insondáveis, repletos de atalhos. Serão esses caminhos seguros?
Deseja-se que o rumo a percorrer, tenha um futuro que se sonha, seja afirmativo e de efeito duradouro.

Assim sendo, presentemente, a nossa instituição iniciou uma nova fase de parcerias com instituições federais de educação que poderá lhe permitir ampliar o seu âmbito de ação, sempre buscando alcançar ser o Centro de referência na América Latina, por sua educação de qualidade oferecida. É o caso da próxima assinatura de convênio entre o IBC e o Instituto Federal de Educação Tecnológica, no sentido de lá implantar, o Curso Técnico de Massoterapia, que por exigência do MEC, passa a alcançar o patamar de Ensino Médio, e não mais Fundamental, como anteriormente. Segundo estabelece o Convênio, as duas instituições terão responsabilidades compartilhadas e o curso contará com o suporte básico de conhecimento solidamente conquistado por nossa instituição, conforme reconhece a Diretora do DMR, Senhora Marcia Nabais. Comentário meu: Espera-se apenas que esse projeto alcance os objetivos a que se propõe, que é o de permitir a profissionalização dos nossos ex-alunos e reabilitandos, com a aproximação do IBC das escolas técnicas federais, o que poderia blindar, segundo os nossos gestores, a nossa instituição da voracidade do MEC.  Da mesma forma, é desejável que essas ações não venha a reforçar a ideia já velha de que o IBC é um hospital, ou um centro de benemerência.

Concomitantemente o IBC, mantém, já de há algum tempo, projetos relativamente consolidados, voltados para o Atendimento Educacional Especializado, apesar de seu material humano escasso.
É o caso do Programa Educacional Alternativo (PREA) que atende em um turno, de duas a três vezes por semana, em regime de AEE, a alunos com múltiplas Deficiências, associadas à cegueira e que apresentam grande dificuldade de aprendizado, e baixa capacidade cognitiva, bem como
profundos problemas de ordem neurológica, patogênica e sócio afetiva, em princípio sem qualquer possibilidade de escolarização no Ensino Fundamental. E alguém perguntaria:
Cabe ao IBC a responsabilidade de atender esse segmento de alunos?
E outra pergunta viria do outro lado:
O que fazer? Deve esse grupo ser deixado à margem?
A verdade é que o avanço das ciências médicas, o surgimento de novas concepções de caráter legal e humanista, levam-nos, como instituição escolar plural,  a acolher toda e qualquer deficiência, no caso, associada à cegueira.

Um outro projeto de Atendimento Educacional Especializado mantido pelo IBC é o da Surdo cegueira, que segundo se afirma, vem colhendo alguns frutos, graças à sua solidez, mercê da atuação dedicada e responsável de alguns de seus profissionais.

Paralelamente, em face de exigências de demandas internas e externas, O IBC tem se voltado para preocupações que transcendem a questões meramente pedagógicas, promovendo ações sociais no campo da reabilitação, implementando atividades de múltiplas modalidades, atendendo aos adultos cegos com diferentes interesses a serem satisfeitos. Comentário meu: Constato a cada dia, que o atendimento efetuado junto aos reabilitandos, vem superando o volume oferecido aos alunos do Jardim e do Ensino Fundamental, principalmente se incluirmos o trabalho social realizado junto ao pessoal incorporado ao projeto da terceira idade, com todas as suas atividades de artesanato e outras atividades desenvolvidas, vinculadas predominantemente à arte, cobertas por alguns patrocínios, que dão respaldo ao que eles chamam de "Centro de Convivência", e pelo serviço de alguns voluntários e estagiários, estes, oriundos do convênio estabelecido com o Centro Integrado Escola Empresa (CIEE), que também executam, cumulativamente, em diferentes áreas da instituição, atividades burocráticas por uma pequena remuneração, bem abaixo do salário mínimo.

Sem entrar no mérito da questão, por agora, posso constatar que nossa instituição vem ampliando sua esfera de ação, talvez bastante acima de sua capacidade, e fora dos limites de suas  competências, considerando a natureza de que se reveste esse órgão de Ensino, e o seu papel para o
qual foi criado. Sei que essa minha ideia contraria o argumento daqueles que percebem, nessas profundas transformações, as injunções da modernidade inevitável, sob a qual nos resta rendermo-nos e seguir seus rastros, como estratégia de manter nossa instituição de pé. 
A que preço, não estou certo.
Sei apenas que para atender às nossas demandas sempre crescentes, o IBC e o próprio INES, instituições similares, terão de reivindicar do MEC, a promoção de concursos mais amplos e frequentes.

Qualquer colaboração, enviar para o Jornal Contraponto ou para o e-mail: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

Bate papo com Daniel Monteiro

Artigo: Adriana Lage conversa com seu ídolo Daniel Monteiro sobre cegueira, preconceito, tecnologias assistivas, relacionamentos, etc.

Daniel Monteiro acompanhado de seu labrador Mac.
Queridos leitores, hoje eu bati todos os meus recordes de tamanho de texto! Não tive como não me empolgar. O entrevistado de hoje cruzou meu caminho através da Ana Maria Barbosa da Rede Saci. Recentemente, recebi um email dela perguntando se poderia passar meus contatos para o Daniel Monteiro. Eu quase caí dura quando li o email dele elogiando meus textos. Desde que comecei a prestar mais atenção nos direitos das pessoas com deficiência (PCD), virei fã dessa figura encantadora. Ele era figurinha carimbada em livros e revistas. Sempre me passava a ideia de um homem culto, esforçado e guerreiro. Nunca, nunca mesmo, imaginei que fosse meu leitor!
Assim vocês matam a DriDri. O que era para ser uma entrevista acabou se tornando uma sessão de psicanálise como me disse o Daniel. Eu acho que o bate papo gerou quase um esboço de uma biografia de bolso! Risos. A entrevista, feita no feriado de Finados, é longa, mas bem interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o fascinante mundo dos cegos.

Tive a oportunidade de conversar com o Daniel algumas vezes. Ri demais com seus casos. Nunca vi um paulista falar tanto bah! Para mim, as melhores pérolas foram me chamar de falsa tetra, já que mexo os braços e dizer que mineiro conversa parecendo que está com farofa na boca. Maldade, moço! Meu sotaque, realmente, é sem noção para quem nasceu e sempre morou na capital mineira. Recentemente, alguns clientes me perguntaram se sou de Montes Claros, Goiânia ou Aracaju.

Voltando à estrela do texto, após nossas conversas, fiquei ainda mais fã desse homem poderoso. Resumiria minhas impressões sobre ele nas seguintes palavras: inteligência, bom humor, determinação, garra e simpatia. Gilson, por favor, não fique com ciúmes!
Com vocês, Daniel Monteiro!


- A CEGUEIRA
*Adriana: Como você se apresentaria aos leitores da Rede Saci? Quem é Daniel Monteiro?

Daniel: Os leitores da Rede Saci, pelo menos os mais antigos, me conhecem há bastante tempo. Meu nome é Daniel Monteiro, tenho 26 anos e sou formado em Direito, especializado em Direito Previdenciário. Atuo como servidor público na Advocacia Geral da União e como consultor na Secretaria de Estado dos Direitos da PcD em São Paulo.
Minha atuação com este assunto das pessoas com deficiência se confunde com a história da Rede, pois ingressei na Saci em 2000 e desde então participei das listas, fóruns e todas as ferramentas de comunicação.
Em 2001, criamos, junto com minha mãe, uma lista chamada “maededeficiente”, com o intuito de possibilitar, inicialmente, a troca entre pais de pessoas com deficiência visual; mas a lista se expandiu e recebeu pais e pessoas com diversas deficiências.
No mesmo ano, tive muita atuação por causa do livro acessível como comentarei mais adiante, pois as dificuldades para estudar me levaram, na época, a liderar um abaixo assinado buscando a acessibilidade aos livros didáticos e para isto a Rede Saci foi fundamental.
Usei também muitos outros serviços da rede, que hoje se popularizaram, mas entendo que a Rede Saci representa um marco na comunicação das pessoas com deficiência.

*Adriana: Como a cegueira apareceu na sua vida?

Daniel: Sou cego desde que nasci. Tive retinopatia da prematuridade e, posteriormente, Atrofia do Nervo Óptico que me causou a ausência total de visão embora ainda tenha resíduo de luz e sombra - resíduos estes que muitas vezes me traem (risos). Sem perceber, já dei bom dia para um orelhão, bom dia para um poste, pedi licença a um vaso, tudo isto por confundi-los com vultos humanos (risos). Mas, são coisas naturais: 
levamos sempre com bom humor e aprendemos sempre a utilizar os recursos que nós temos disponíveis.
Fui reabilitado, em São Paulo, numa instituição onde aprendi dentre outras coisas a orientação & Mobilidade, atividades da vida diária e, desde o início, sempre utilizei bengala, até que, em 2005, obtive um cão-guia sobre o qual falarei nesta entrevista.


- TRABALHO E VIDA ACADÊMICA
*Adriana: Onde trabalha? Qual sua escolaridade? Comente um pouco sobre sua vida escolar. Contou com a ajuda de tecnologias assistivas durante os estudos? Sofreu preconceito? Qual era a reação dos seus colegas e professores? Como fazia as provas? Alguém lia e respondia para você?

Daniel: Estudei durante toda a minha formação em escolas regulares, tendo sempre o apoio inseparável da minha mãe, já que na época, décadas de 90 e começo da de 2000 tínhamos uma carência ainda maior de recursos.
Sempre gostei de acompanhar os movimentos e conquistas das pessoas com deficiência, ainda mais quando comecei a realizar minha reabilitação na Associação LARAMARA em São Paulo.
Era atuante desde então. Em 2001, realizei um pequeno abaixo assinado virtual em busca do livro acessível, o qual entreguei ao Ministério Público de São Paulo e assim consegui que algumas editoras disponibilizassem, na época, mídias com seus livros digitalizados para que eu pudesse estudar com o uso de tecnologias assistivas já no ensino médio com o apoio de livros digitais e usando o computador.
Além de não ter sido fácil por conta da carência de recursos e da quase “integração” em que estudava, também senti muito preconceito e fui alvo de bullying. Ouvia, principalmente no final do ensino fundamental / início do Ensino Médio, que eu nem mesmo poderia ler o que se escreve via na lousa (prática recorrente entre os mestres da época), e que eu nunca poderia fazer o que os jovens sem deficiência fariam na mesma idade, pois para eles, eu não seria “um jovem normal”.
Tive muito apoio de professores e de alguns poucos colegas, sendo amigo de alguns deles até hoje. Outro dia, conversando com meu ex-diretor de escola – até hoje um grande amigo, recordamos que eu era o único aluno com quem ele conversava até durante as férias (risos).
Especificamente quanto às provas, durante o colégio, eram transcritas ao Braille para que eu pudesse fazê-las ou feitas oralmente como você descreveu. Já no Ensino Superior, passei a recorrer ao apoio do computador para realizar provas, tendo sempre leitores de tela instalados nos computadores da universidade. Com eles, lia e respondia as provas com mais autonomia e sem passar o nervoso de uma prova oral e a vergonha de, às vezes, errar na frente do professor (risos).
Terminei o Ensino Médio em 2004 e, logo em seguida, fui convidado pelo fundador da LARAMARA - Sr. Victor Siaulys (já falecido) para trabalhar na instituição, na época com a rede de informações sobre deficiência visual que lá funcionava e também em uma parceria com o Instituto Vivo que visava acessibilizar livros para educandos cegos e com baixa visão.
No mesmo ano, ingressei no Curso de Direito da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), naquele momento referência em acessibilidade no ensino superior; curso que concluí em 2009.
Em 2006, fui admitido para trabalhar no INSS através do concurso público, com algumas das barreiras que já conhecemos e outras novas.
Atuei, inicialmente, junto à área financeira daquela autarquia, até que, no início de 2008, recebi convite para trabalhar na Procuradoria do Instituto auxiliando nas ações que tramitam perante os Juizados Especiais Federais (pequenas causas).
No mesmo ano, devido à minha atuação junto ao movimento - principalmente pela proximidade com as pessoas com deficiências diferentes, recebi convite para atuar como consultor na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência onde estou até hoje, auxiliando o Secretário Adjunto Marco Antônio Pellegrini (que é tetraplégico) na condução e na execução de projetos relativos às pessoas com deficiência no Estado de São Paulo.
Me formei em 2009 e continuei atuando na Procuradoria, agora uma parte da Advocacia Geral da União (AGU), atividade que também tenho até hoje - comparecendo com frequência ao foro para acompanhar as seções de julgamento nas ações de interesse do INSS.
Devido ao trabalho, comecei a frequentar, e ainda frequento, congressos e reuniões sobre o Direito Previdenciário, do qual gostei tanto a ponto de concluir uma pós-graduação neste tema em junho passado.


- ACESSIBILIDADE
*Adriana: Quais os principais avanços da acessibilidade para cegos em nosso país?

Daniel: Vejo que o movimento das pessoas com deficiência teve grandes conquistas, principalmente nos últimos 30 anos, após o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência – que deu um grande salto para que as pessoas começassem a sair da invisibilidade e ganhassem expressão na sociedade de maneira geral.
Um dos grandes avanços foi a implantação e efetiva fiscalização da Lei de Cotas, que permitiu o acesso ao trabalho a partir de uma ação afirmativa que garantiu a equiparação de oportunidades - legislação esta que precisa ser aperfeiçoada.
A presença das pessoas com deficiência na Constituição de 1988 sem dúvida foi um grande avanço, que culminou bem mais tarde na ratificação da Convenção da ONU com quórum de Emenda Constitucional, o que colocou o assunto dentre as prioridades - os maiores interessados, nós mesmos, precisamos cobrar e garantir o cumprimento deste documento.

*Adriana: Sabemos que ainda há muito a ser feito. Quais mudanças você considera primordiais para que os cegos possam ter mais cidadania e melhor qualidade de vida? 

Daniel: A despeito da Lei de Cotas ter significado um grande marco para todas as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência sensorial são as que menos têm seu direito ao trabalho respeitado. Isto porque a sociedade em geral desconhece, e muitas vezes, não demonstra interesse em conhecer as possibilidades das pessoas cegas e com baixa visão, por acreditar que para que estas demonstrem seu potencial são necessárias grandes adaptações, o que não é verdade.
Aqui não se trata de dizer qual deficiência é mais fácil ou necessita de menos adaptações, mas sim, demonstrar que as pessoas cegas, como as demais, necessitam de adaptações e de atendimento às suas necessidades como toda e qualquer pessoa que se encontre em situação diferenciada.
Quando um gestor adquire novas licenças do sistema operacional Windows para seus funcionários, ele entende que está fazendo um bom investimento. Mas, no momento em que precisa adquirir um leitor de tela ou um ampliador para um funcionário com deficiência visual, ele entende que está tendo um gasto, por não imaginar que para o cego ou para a pessoa com baixa visão estes recursos são tão importantes e necessários quanto a licença do Windows para o funcionário sem deficiência, e que ambos poderão ser cobrados de igual maneira se tiverem igualdade de condições.
Além da questão relativa à empregabilidade, temos a visão da sociedade acerca do cego: muitas vezes, no dia-a-dia, as pessoas nos perguntam se estamos realmente sozinhos. Neste feriado, que passei na cidade de Santos, alguém na rua me perguntou: “Você não está sozinho, está”? Perguntei de volta por quê ele queria saber, afinal, isto não mudaria de jeito algum a forma dele me ajudar a atravessar a rua, se ele quisesse fazê-lo é claro.
Isto acontece porque para aquele cidadão uma pessoa cega deve estar com a família ou sempre acompanhada por alguém que lhe cuide, e nunca vivendo sua vida, num claro desrespeito à privacidade e à individualidade da pessoa com deficiência, o que é altamente negativo.
Durante meu primeiro casamento, fui a Foz do Iguaçu no carnaval. Durante um dos dias, na piscina do hotel, alguém perguntou: “Queres ir para onde está tua irmã”? Então retruquei: “cometo incesto todo este tempo e não sabia”??? (risos).
As pessoas têm em si a visão do “deficiente coitadinho”, ou quando não entra em cena o “cego herói”, aquele que está acima das demais pessoas, apenas por enfrentar a condição que lhe é imposta, como se tivesse outra escolha. Ninguém pode escolher ser ou não ser pessoa com deficiência, mas pode ou não escolher se e como vai enfrentar aquela situação que até o presente momento está posta e ainda não pôde ser mudada, pois mais complexo que a limitação imposta pela deficiência é o que nós escolhemos fazer com ela.

*Adriana: Quais as principais dificuldades enfrentadas por você no dia a dia?

Daniel: Ter que provar, a todo momento, que sou capaz e que cuido da minha vida a todo momento. Ter que dar ou mostrar que não devo dar satisfação a cada desconhecido que me aborda na rua, mostrar que sei da minha deficiência e do que ela me impede de fazer e ainda, como você bem sabe, suportar pessoas falando com quem está me acompanhando. Aliás, quando falam comigo. Uma vez, em um restaurante, tive que perguntar ao garçom se ele tinha o dom da fala, porque, se tivesse, que ele por favor fizesse uso deste dom naquele momento, pois ele não havia se interessado em perceber que estava lidando com uma pessoa cega.
A invisibilidade é um problema um tanto sério. Muitas vezes, você está parado esperando para atravessar uma rua e as pessoas passam distraidamente e fingem não te ver por conveniência. Por muitas oportunidades, pergunto em voz alta se eu realmente estou invisível ou lanço um desafio para saber, em voz alta novamente, quanto tempo devo ficar parado até que alguém resolva achar interessante me auxiliar.
Lógico que não está escrito em nenhum lugar que as pessoas são obrigadas a auxiliar quem quer que seja na rua, mas, às vezes, seria bom para ambas as partes que isto acontecesse, pois nunca se sabe o dia de amanhã.
O pior é quando os profissionais que em tese “deveriam” prestar auxílio a qualquer pessoa não o fazem por má vontade. Certa vez, há muito tempo atrás, fui à Campinas e precisava pegar um ônibus urbano para ir até meu destino. O fiscal me perguntou se eu iria com o cachorro. Eu perguntei o que ele achava e ele disse que seria muito complicado, pois ele mesmo não poderia fazer nada por mim. Então, eu disse que qualquer pessoa poderia fazê-lo. Um motorista de uma determinada linha, que chegava naquele momento para pegar seu veículo e ouviu a conversa, disse ao fiscal: “Este é um ótimo exemplo para o teu filho que dorme até o meio-dia e não quer trabalhar. Se você também não quer fazer o teu serviço, fique muito à vontade que eu o ajudo e ainda apresento tua supervisora para ele” (como de fato fez), e assim cheguei onde precisava ir.


*Adriana: Não sei se é preconceito meu, mas acho que os cegos, assim como os 
tetraplégicos, por mais independentes que sejam, constantemente precisam de outra pessoa para ajudá-los. Aqui ressalto a importância da palavra confiança.

Daniel: Esta pergunta é muito longa e tem várias etapas, então vou responder uma coisa de cada vez.
Quanto à independência, o importante para mim, no que diz respeito à autonomia é chegar ao meu objetivo, não importa como. Claro que o máximo de independência possível é interessante, mas mesmo quando precisarmos de ajuda, o interessante é chegar ao resultado final.
Pode ser que alguém precise te ajudar na rua a chegar ao teu destino, mas se não fosse você ter impulso de sair procurando nunca poderia chegar, pois quase nunca alguém te levaria consigo para onde quer que fosse ou estaria sempre à tua disposição.
No caso dos tetraplégicos, assim como você diz, o tipo de ajuda de que ambos 
necessitamos é um pouco diferente uma da outra, em que pese o objetivo ser o mesmo – a autonomia, ainda que assistida.

*Adriana: Quem te ajuda no dia a dia? E como essa ajuda é dada?

Daniel: Durante algum tempo, tive faxineira – ela ia a minha casa, todas as semanas, para fazer a limpeza devido à rotina estafante de trabalhar em dois lugares. Atualmente, minha mãe frequenta minha casa, todas as semanas, para me auxiliar com a limpeza e outras tarefas já que não me resta tempo e nem paciência de fazer sozinho, embora pudesse fazê-lo com tranquilidade.

*Adriana: Por exemplo: como cuida da sua higiene pessoal?

Daniel: Cuido normalmente da minha higiene, já que não preciso de adaptações para tanto.

*Adriana: Quem te ajuda nas compras de shampoo, sabonete, perfume, etc?

Daniel: Não é preciso ajuda, pois conheço as marcas que mais uso. No caso de shampoo e condicionador, sempre que possível, compro daqueles dois em um para não precisar confundir os frascos, que aliás são idênticos. Em hotel, onde isto não é regra, aí que mora o problema. Quando não peço ajuda para separar cada um em um local, coloco, por via das dúvidas, um pouco de cada um na mão, para garantir que passei todos os produtos no cabelo em quantidades iguais (risos).

*Adriana: Como organiza seu quarto, cozinha e banheiro para ter a maior independência possível?

Daniel: Coloco as coisas sempre no mesmo lugar para não correr o risco de errar; sempre peço que ninguém mexa nas minhas coisas para que eu consiga encontrá-las do jeito que as deixei.

*Adriana: Como compra roupas?

Daniel: Para esta tarefa, que para mim é enfadonha e desgastante, peço sempre ajuda, via de regra de um amigo cego que também costuma comprar roupas sociais para ele e aproveita para me dar dicas de como escolher minhas próprias roupas. Minhas roupas sempre combinam entre si, para não correr o risco de errar.
Adriana: Como escolhe a roupa, sapato e acessórios que usará no dia?
Daniel: Depende da ocasião: quando usar terno, quando usar apenas roupa social, quando usar um ou outro sapato ou até mesmo roupas informais. Como já disse, minhas roupas sempre combinam entre si para evitar erros.

*Adriana: Quem te ajuda a ler emails, fazer pesquisas e compras virtuais, andar de metrô, etc?

Daniel: Utilizo leitores de tela, os quais falam em voz alta todo o conteúdo da tela, que esteja acessível, como eu já citei anteriormente.
CÃO GUIA

*Adriana: Você tem um cão-guia que, por sinal, é uma gracinha! Como ele entrou na sua vida? O que representa para você?

Daniel: Meu cão-guia, um labrador de nome Mac, hoje tem 08 anos de idade e está comigo desde que tinha um ano e meio. Para mim, representa um grande complemento da minha autonomia, pois decora caminhos, desvia de obstáculos e encontra os melhores espaços para passarmos.
Conheço, há algum tempo, pessoas que usam cães guia e sempre me interessei em ter um. Em 2004, me inscrevi na Guide Dog Foudation for the Blind – que fica no Estado de Nova York. Mandei toda uma documentação médica, oftalmológica, referências pessoais e um vídeo com minha mobilidade cotidiana com o intuito de comprovar minha aptidão para ter um cão-guia. No ano seguinte, fui chamado para ir aos EUA e ficar durante 01 mês fazendo um curso para aprender a cuidar e a ser cuidado pelo cão. Quando cheguei, um cão com as minhas características, foi atribuído a mim e está comigo até os dias de hoje.

*Adriana: Embora seja garantida por lei a livre circulação do cão-guia em restaurantes, metrôs, aviões, etc nem sempre esse direito é respeitado. Já passou por situações constrangedoras com ele?

Daniel: Diversas situações extremamente constrangedoras, como quando uma companhia aérea resolveu, de acordo com a vontade de seus funcionários, que o cão deveria ter um atestado que o demonstre apto para viajar, como se fosse um cão de estimação; mesmo que fosse um cão que estivesse acostumado a viajar todas as semanas e mesmo com todos os argumentos, e portando todos os documentos do cão-guia exigidos pela legislação vigente (a carteira de vacinação e a documentação do cão), nem mesmo a polícia militar do ES nada fez para me ajudar e fiquei abandonado à minha própria sorte. Já fui tirado à força de um bar em São Paulo porque não se admitia o cão-guia; já tive que chamar a polícia algumas vezes e também já tive que contar com muita ajuda de outras pessoas para garantir algo tão simples como o direito de ir e vir, assim como no dia em que estava no RJ e fui impedido de entrar num restaurante, até que um Militar da Reserva se indignou e armou a maior confusão para que eu pudesse almoçar em paz.

*Adriana: Qual o primeiro passo para conseguir um cão guia? Existem centros de treinamento por todo Brasil? Onde podemos obter mais informações sobre isso? Fale um pouco sobre o processo.

Daniel: Para obter o cão-guia, antes de tudo, o potencial usuário precisa entender e aceitar o cão-guia como seu recurso e seu apoio para o cotidiano. Feito isso, é preciso ter autonomia e independência com seu cão, já que este será um importante complemento; mas, se não for bem aproveitado, não será bem explorado dentro de todas as suas capacidades. Não quero dizer com isso que é preciso usar apenas a bengala, já que há pessoas com baixa visão que não necessariamente precisarão da bengala como eu precisei, e só pude me candidatar a ter um cão-guia quando já dominava o uso  da “magrela”. Após isso, é preciso se inscrever em uma escola ou centro de treinamento de cães guia. Aqui, no Brasil, há algumas pessoas e instituições que fazem este trabalho, e após inscrever o potencial usuário, irão buscar para ele um cão com as suas características conforme eu já relatei. Após uma análise criteriosa da vida desta pessoa, será entregue o cão-guia, não sem antes haver um processo de treinamento e interação entre cão e o seu futuro dono. Este cão será ensinado desde os dois meses de idade para aprender as competências básicas e será levado por uma família de acolhimento a todos os lugares em que a família for: padaria, mercado, banco, local de trabalho etc, para depois receber o adestramento como cão-guia: aprender a localizar bancos, faixas de pedestre, decorar caminhos, começar a entender e responder ao seu futuro dono com deficiência visual.

*Adriana: Sou louca por cachorros, ainda mais labradores, mas sei muito bem que não devemos mexer com um cão guia quando está a trabalho. Quais cuidados básicos devemos ter em relação ao cão?

Daniel: Sem o arreio (equipamento de trabalho do cão), ele “vira cachorro”: pode brincar e ser agradado normalmente, pois não precisa estar atento ao seu trabalho e não precisará, via de regra, prestar atenção no dono. Entretanto, quando está com o arreio – mesmo parado - não se deve brincar com ele em hipótese alguma, nem mesmo chamá-lo para não distraí-lo. O cão-guia, principalmente o labrador, sempre vai parecer com vontade de comer, mas sempre terá horários rígidos para comer e beber e nunca se deve dar alimento ou água para ele sem a permissão de seu dono, porquê, se depois fizer as necessidades na hora e lugar indevido, a culpa será do cego (risos). Muita gente, ao passar na rua, diz que o cão está gordo, magro, com fome ou coisa do gênero. Ninguém te diz quando levar ou não levar teu filho ao médico, então, não faça o mesmo com o cão-guia. Se você está vendo ou não que ele está com sede ou fome, não me interessa; quando chegar ao destino, alimentarei ou darei água ao cão em momento oportuno – além de ser capaz de perceber os sinais que ele me dá. Claro que há situações em que é preciso dizer algo de fato sério, mas ainda as pessoas não sabem medir isto. Posso perceber quando ele está com fome ou sede, mas não quando está comendo algo que não deve, dentre outros exemplos.


- RELACIONAMENTOS
*Adriana: Você é casado né? Em algum momento, a cegueira atrapalhou/pesou em 
relacionamentos amorosos? Já sofreu preconceito nesse aspecto?

Daniel: Já vivi duas uniões estáveis. É muito comum as mulheres dizerem que só me querem como amigo por medo ou mesmo preconceito de se envolver com alguém que, à priori, lhes dará trabalho.
Muitas vezes, as pessoas nem mesmo se aproximam. Mas, quando o relacionamento se estabelece, tento desenvolver um aprendizado, que as duas pessoas somem e se ajudem mutuamente e não apenas se ajudar em função da deficiência.

*Adriana: Você me disse que já se relacionou com uma cadeirante e me contou histórias hilárias. A cegueira nunca esteve na pauta dos meus assuntos prediletos. Isso até conhecer um certo professor de história encantador. Sou da opinião que, se houver amor e vontade mesmo, sempre damos um jeito em tudo. Acho que é um caso onde os dois se complementam: serei os olhos dele e, em contrapartida, ele será minhas pernas. Quais as principais dificuldades que você enfrentou nesse relacionamento? Poderia me dar umas ideias e falar um pouco sobre essa combinação cadeirante + cego?

Daniel: A maior marca desta história foi, como eu disse acima, ter percebido que era possível mudar de atitude e opinião, despertar para uma realidade nova. Uma das grandes dificuldades foi o cuidado que deveria ter sempre, pois se tratava de pessoa com Osteogênesis Imperfeita, popularmente chamada de “Síndrome dos Ossos de Vidro”, que traz grandes riscos de fraturas. Outra dificuldade foi encontrar lugares que “nos aceitassem”. Foram raras às vezes em que encontrávamos um lugar no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em que pudéssemos entrar sem que ela precisasse ser carregada, em que coubéssemos os dois juntos ou em que pudéssemos apenas namorar em paz. Saber ouvir também é importante, pois era preciso ouvi-la dizer como seria a melhor forma de ajudá-la ou até quando ela precisava ou não de ajuda.
A questão do complemento que você falou eu entendo que está presente em qualquer relacionamento, cada qual à sua maneira não é diferente lutar para se complementar. Foi um dos relacionamentos que mais me fizeram crescer, assim como foi uma das pessoas de quem mais gostei, pela pessoa sem ter nada a ver com a deficiência...

*Adriana: Vivemos em um mundo com forte apelo visual. Tenho uma amiga que, certa vez, me disse que um cego poderia namorar pessoas feias, já que não enxergaria nada. Não acredito que as coisas funcionem assim. Como chegar de forma eficaz em um cego numa paquera já que, nesse caso, os recursos visuais (cabelo, maquiagem, decote acentuado, etc) pouco valerão?

Daniel: Esta afirmação não é verdadeira. Resta saber o conceito de belo e feio de cada um. Para uma pessoa cega, há coisas que são mais interessantes do que a maquiagem, o decote, e outras que só se saberá quando houver intimidade suficiente. Uma das coisas mais interessantes é a conversa que você pode começar com a pessoa cega: se apresentar, puxar algum assunto – coisa que, aliás, eu tenho certa dificuldade de fazer, pois afinal eu tenho insegurança de perturbar e me parecer inconveniente frente a uma pessoa, mas a gente sempre tenta. Há muitas dúvidas sobre como chegar, como perceber se a outra pessoa está te correspondendo, saber se está acompanhada ou não etc. Costumo prestar atenção no diálogo, no perfume, na forma da pessoa se dirigir a mim, e quando me sinto à vontade, nas raras situações em que consigo superar as barreiras das quais falei, tento. Quase nunca dá certo tentar. Porém, mais vale tentar do que me arrepender por não ter tentado.


- TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
*Adriana: Quais tecnologias assistivas você utiliza no dia a dia? Por exemplo: como lê seus e-mails e navega na internet? Qual celular usa e com quais recursos? Além do cão guia, usa bengala?

Daniel: Utilizo leitores de tela para ler e-mails, navegar na internet e outras tarefas do cotidiano – quando há acessibilidade, é claro. O que mais incomoda são os recursos de imagem, que temos que digitar para provar que não somos “robôs”. Já ficou mais do que provado que estes dispositivos podem ser quebrados, e mais do que provado que os desenvolvedores se preocupam em não acessibilizar seus sites – já que, por mais que peçamos e demonstremos o contrário, os desenvolvedores entendem que pessoas cegas e com baixa visão não são clientes e usuários da internet, e nesta hora, parece que as pessoas fazem questão de impossibilitar e dificultar ainda mais o acesso e o uso de quem já tem dificuldades consideráveis.
Antigamente, só poderíamos recorrer ao telefone e às cartas escritas. Hoje, já temos a internet que poderia facilitar o acesso a serviços básicos: contas bancárias, contas de consumo, compras de produtos, mas este público ainda não é reconhecido como cliente, pois dá menos trabalho desenvolver sites sem acessibilidade, como se isto fosse uma verdade suprema.
Utilizo o cão-guia para a maior parte dos deslocamentos. Embora tenha o direito de entrar com ele onde precisar, exceto em lugares que exijam esterilização individual, tenho o cuidado de não levá-lo a lugares que não serão bons para ele, como por exemplo a praia, lugares agitados como baladas, entre outros. Nestas ocasiões uso bengala; volto às origens.

*Adriana: Já temos a lei da audiodescrição, mas ainda estamos no início do processo de popularização. Como você faz nos cinemas, teatros e locais onde não há audiodescrição? O que diria a respeito da audiodescrição?

Daniel: Diria que a audiodescrição é uma revolução na vida dos usuários já que fortalece as relações porque quem está te acompanhando no cinema ou teatro, pode assistir ao espetáculo sozinho – não precisa parar para te contar o filme ou peça a toda hora.
Além disso, a audiodescrição cabe em muito mais ocasiões como palestras, seminários, manuais de eletrodomésticos e muitas outras situações.
Ainda estamos na fase de formação de público, que é acostumar os usuários a usar e exigir o recurso, pois só aprendemos que ele é indispensável quando podemos tê-lo à nossa disposição. Precisamos começar a exigir que ela exista naqueles locais onde queremos ir, porque, quando não há este recurso, precisamos apelar para a imaginação ou para um olho amigo se quisermos tentar entender o que estamos assistindo.
A legislação que determina a audiodescrição na televisão aberta é pífia, para não dizer absurda. E, da mesma forma que devemos continuar brigando pela efetivação da Convenção que já têm caráter de norma constitucional, devemos continuar batalhando pela acessibilidade comunicacional, que está implícita na mesma Convenção.

*Adriana: Você sabe Braille? Ainda é muito utilizada? Já está mais comum em 
cardápios de restaurantes e embalagens comerciais?

Daniel: Fui alfabetizado em Braille, e enquanto pude, li durante muito tempo em Braille. Para mim, o Braille foi indispensável e fundamental, como acho que é para qualquer pessoa que é cega desde cedo: precisa ser educada e alfabetizada em Braille para depois adquirir outras formas de leitura e escrita.
Hoje, ele é realmente mais comum caixas de remédios, congelados e outros produtos terem a impressão em Braille, embora faltem algumas informações – até por causa do tamanho excessivamente grande da impressão em Braille. Por exemplo, nas caixinhas de congelado nunca há a duração do tempo que a comida deve ficar no forno e, invariavelmente, acabamos esquentando demais ou de menos.
Claro que eu poderia muito bem cozinhar, mas, com a vida corrida e a preguiça que toma conta de mim, acabo não fazendo e preferindo o caminho mais curto dos congelados (risos).


- VIAGENS E ROTEIROS ACESSÍVEIS
*Adriana: Você viaja muito. Como vê a acessibilidade nas diversas regiões do país? Das cidades por onde passou, quais destacaria como as mais acessíveis? E as piores em acessibilidade?

Daniel: Das que conheço, reconheço São Paulo um pouco à frente das outras capitais no tocante à acessibilidade por já vir trabalhando com isto há mais tempo que as demais. Vejo algum resultado nas capitais do Sul. Tudo isto no que diz respeito à acessibilidade arquitetônica. As demais melhorarão conforme as pessoas se acostumarem com esta nova realidade que faz parte de um processo histórico.
Tenho as maiores dificuldades no Nordeste (diversas capitais), Belo Horizonte e Brasília, nas quais preciso de ajuda para tudo ou quase tudo; um simples deslocamento se torna uma tarefa inglória.
Me agradam algumas cidades do litoral de São Paulo, dentre as quais Santos e Guarujá – que vêm cada vez mais investindo e dando ênfase à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência, com a adoção de políticas específicas sobre o assunto.
A cidade de Socorro, também em São Paulo, vem sendo premiada por desenvolver, principalmente no turismo, uma política de desenho universal e acessibilidade para todas as pessoas.
Mas, apesar de ainda faltar muito, eu sempre digo que temos muito para avançar. Entretanto, quando vimos os avanços já alcançados, devemos reconhecer que já houve várias conquistas.

*Adriana: E ao exterior? Costuma viajar? Se sim, a acessibilidade para cegos por lá se difere muito do nosso país?

Daniel: Não vou ao exterior com tanta frequência. Quando fui, e ouvindo amigos que já foram mais do que eu, percebe-se que há muito mais acessibilidade arquitetônica lá fora, entretanto pouca acessibilidade de atitude, pouca cultura da inclusão. No Japão, por exemplo, os japoneses têm muita acessibilidade arquitetônica, entretanto nem imaginam a possibilidade de terem parlamentares com deficiência naquele país. Se reclamamos que as PcD não saem de casa aqui, lá fora isto é ainda pior – porquê as próprias PcD não se acostumaram a sair e buscarem seus espaços.

*Adriana: Quais locais acessíveis recomendaria para cegos nas seguintes ocasiões:

Daniel: Como há muito poucos locais acessíveis de modo geral, principalmente falando em acessibilidade de atitude, é interessante que vamos fazendo nossos próprios roteiros, até mesmo ensinando àqueles que irão nos atender como lidar positivamente com a situação. Os locais não se adequam com a desculpa de não haver público e as pessoas não procuram pela falta de acessibilidade. Assim, fica um terrível ciclo vicioso que só é quebrado quando ambas as partes enfrentam e contornam as dificuldades. Em todo caso, aí vão algumas dicas fundadas tão somente em opiniões pessoais:

- praia 
Projeto Praia Acessível: parceria do Governo de São Paulo com prefeituras do litoral paulista. Inicialmente, começou pensado apenas no banho de mar de pessoas com deficiência física, disponibilizando cadeiras anfíbias para que entrassem no mar. Posteriormente, se percebeu que pessoas cegas ou com baixa visão também poderiam, se assim desejassem, aproveitar o apoio dos facilitadores para entrarem no mar com segurança, e é um absoluto sucesso.

- roteiro romântico 
Hotéis fazenda Campo Parque dos Sonhos – em Socorro (SP), premiadíssimos pela estrutura de acessibilidade universal à disposição de qualquer hóspede, com ou sem deficiência.

- futebol 
Museu do futebol, em São Paulo, que conta parte da história desta paixão nacional com recursos de acessibilidade, dentre os quais o audioguia, que permite às pessoas cegas e com baixa visão desfrutarem da exposição de maneira inclusiva.

- bares e restaurantes 
Todos aqueles em que houver boa receptividade e nos quais a cerveja esteja gelada (risos).

- agito/balada 
Não conheço ainda baladas com acessibilidade, mas frequento, por conta e risco, algumas como os bares da Lapa no Rio de Janeiro e da Vila Madalena em São Paulo, tentando usar a estrutura disponível nas casas a meu favor.

- sossego/relaxamento 
Cataratas do Iguaçu, principalmente do lado argentino, já que o parque nacional do lado de lá tem uma boa estrutura de acessibilidade para pessoas com várias deficiências.


- MOMENTO ILHA DE CARAS
*Adriana: Quem são seus ídolos?

Daniel: Roberto Carlos, pela sua história musical e por ter mostrado a música brasileira para o mundo. Milton Nascimento e Elis Regina pelo mesmo motivo. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, por ter mostrado que a cegueira é muito mais racional do que visual, ao ser empossado pelo então Presidente da República com o primeiro juiz de Direito cego da história do Brasil, entre tantos outros que representam mudanças de paradigmas.

*Adriana: Quais são suas paixões?

Daniel: Uma delas, com certeza, é ser autônomo e poder fazer minhas próprias escolhas, sendo esta para mim minha vitória mais valiosa.
Outra de minhas paixões é o mar, perto do qual pretendo morar em breve, pelas energias positivas que carrega. Me sinto realizado de estar em frente a esta beleza natural deslumbrante, que me encanta só de ouvir o som, como no momento em que estou respondendo a esta entrevista.

*Adriana: Faz inveja em mineiro que não tem mar, moço mau! Que vida boa! Ainda chegarei lá. Risos.
Tenho também paixão por viajar, conhecer pessoas e lugares, além de ser um entusiasta das atividades que desempenho: o Direito Previdenciário e os direitos das pessoas com deficiência.

*Adriana: Qual seu pior defeito?

Daniel: Ser agressivo e, muitas vezes, estragar relações por responder e agir de forma impulsiva.

*Adriana: Uma qualidade?

Daniel: Ser imediatista: resolver tudo o que é preciso ser feito imediatamente.

*Adriana: O que mais te irrita?
Daniel: Dentre as coisas me irritam muito: o trânsito, a ignorância e a fome. Se eu ficar muito tempo sem comer, fico insuportável, por isto estou “levemente gordo” (risos)

*Adriana: Também viro onça quando fico faminta!
*Adriana: Se fosse resumir Daniel Monteiro em uma palavra, qual seria?

Daniel: obstinação.

*Adriana: Música predileta?

Daniel: Desafinado, de João Gilberto.

*Adriana: Cite algumas personalidades cegas. Dentre elas, qual mais admira e por quê?
Daniel: Tenho profunda admiração por grandes personalidades cegas, como você diz. Corro o risco de esquecer algumas, mas dentre as principais: Os amigos e ídolos Ricardo Tadeu Marques da Fonseca e Moisés Bauer Luiz, respectivamente o primeiro juiz de Direito cego da história do Brasil e o atual Presidente do CONADE, que me fez acreditar na nova geração de lideranças dos movimentos de pessoas com deficiência; o Procurador da Fazenda Genezio Fernandes Vieira e o advogado e Mestre Roberto Bolonhini Junior, os primeiros juristas cegos com os quais tive contato e  junto com os primeiros, meus exemplos de profissão. O economista Luíz Alberto Melchert, primeira pessoa cega adulta com quem tive contato, que me mostrou desde 1994 o cão-guia e uma nova forma de entender o mundo, dentre outros que muito me ajudaram a construir esta pessoa que sou hoje, pois muito do que aprendi foi com as dicas de pessoas que vivenciaram experiências antes de mim.
Daqueles que não estão mais aqui, como homenagem póstuma, não posso deixar de citar Victor Siaulys – já referenciado acima e pai coragem de uma moça cega que com sua obra transformou e transforma milhares de vidas, e também o amigo e incentivador Marco Antonio Bertoglio, um dos primeiros brasileiros a trazer um cão-guia dos Estados Unidos, da mesma escola de onde trouxe o meu, e que muito me apoiou enquanto esteve por aqui.


- MENSAGEM FINAL

*Adriana: Qual mensagem deixaria aos leitores da Rede Saci?

Daniel: Toda vez que termino uma conversa, palestra ou entrevista, sempre lembro às pessoas que nunca desistam daquilo que acreditam, nunca se lembrem que é impossível e sempre se lembrem das possibilidades que temos, pois elas são sempre maiores que nossas limitações ou dificuldades que possam nos impedir de fazer algo ou alcançar a algum objetivo.

Fonte: Rede Saci



#5. DE OLHO NA LEI

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

III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Como é de conhecimento dos leitores, participei na condição de palestrante da I Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Amazonas entre os dias 24 e 26 de outubro. O evento marcou a participação daquela unidade da federação no processo de participação efetiva do segmento na promoção e adoção de políticas públicas direcionadas a essa camada da população brasileira.

Com efeito, esta edição da De Olho na Lei não cuidará de direitos específicos de que são titulares as pessoas com deficiência, mas do evento apto a delinear ações capazes de torná-los concretos.

Entre os dias  será realizada a , em Brasília. Com o tema: “Um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU: novas perspectivas e desafios”, as preparatórias municipais, estaduais e distrital vão debater, em quatro eixos temáticos, assuntos relativos às pessoas com deficiência. São eles:

Educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional;
Acessibilidade, comunicação, transporte e moradia;
Saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses;
Segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados.

As etapas regionais tiveram início em novembro de 2011 e foram até setembro deste ano.

Cada conselho municipal, estadual e distrital apresentou até 40 propostas, dez de cada temática para etapa nacional. Os resultados dessas atividades no Brasil serão levantados na 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

No portal do governo destinado à temática da pessoa com deficiência, de onde foi extraído o texto publicado acima, a saber, www.pessoacomdeficiencia.gov.br, encontram-se todas as informações sobre o evento nacional.

Márcio de Oliveira Lacerda
Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

O Equilíbrio da Grafia

Especialistas apontam os principais problemas na escrita dos brasileiros e mostram que a falha na educação e as regras confusas não são pretexto para deslizes.

(Luiz Costa Pereira Junior)

A Copa do Mundo tem feito muito marmanjo torcer a pleno pulmão pelo hexa. Seja qual for o desempenho da seleção brasileira, no entanto, o mundial tem exposto - de forma indireta, é verdade - o descompasso do brasileiro com sua própria ortografia. Afinal, "hexa" é a versão gráfica da forma acústica /eza/, a mesma forma deslizante de enunciar a letra x de termos como "exame". Palavras iniciadas com e ou h + um som de /z/ + vogal, são escritas com x, daí "exumar", "hexágono", "exímio" etc.
Mas no Brasil, a TV, o rádio e a publicidade têm consagrado "hexa" com a pronúncia bem mais rascante /heksa/, à maneira de quem diz "fixo".

Embora relativas à enunciação oral, hesitações do gênero mostram que, na base de nossa angústia com a escrita das palavras, há um abismo entre o que se diz e o modo como escrevemos o que se diz. Para especialistas, nossos mais comuns erros de ortografia são de natureza diversa dos causados pela adoção do novo acordo ortográfico.
Muito além do curto-circuito entre o hábito aprendido e as mudanças da lei, as debilidades de nossa formação cobram seu preço.

Som e fala
O gramático Evanildo Bechara considera que muitos dos problemas de grafia se devam a confusões relacionadas à ortoepia, em particular à maneira como articulamos as vogais, e a tropeços de transcrição, em que um só símbolo gráfico (grafema) corresponde a vários sons usados na fala (fonemas), como o x de "hexa" (som de /z/), "caixa" ou "eixo" (som de /s/ após ditongo), "fixo" (de dois fonemas, /ks/), "exceção" (de dois fonemas, /sc/) e "máximo" (de /s/), e de muitos grafemas para um fonema, caso do /s/ escrito com c, ç, s, ss, sc, sç, x, xc ou z.

- Nossa ortografia tem dois problemas insanáveis. Primeiro, a rica e difícil variedade de pronúncias de vogais no Brasil obriga que todos tenham bem fixa na mente a imagem gráfica da palavra. Do contrário, teremos dificuldade de saber, por exemplo, se "menino" é com e ou i na primeira sílaba, e com o ou u, na segunda. Em segundo lugar, há os casos em que se confundem os sons do x, de "exceto", do ch de "fechar" e do sc de "acrescentar", todos muito parecidos.

Professores do Sistema Anglo de Ensino, em São Paulo, chegaram a compilar até uma lista com problemas de grafia frequentes em redações de vestibulares. Há os problemas tradicionais de memória semântica ou sintática ("porque" junto ou separado, a escrita de "mal"/"mau", "há"/"a", "onde"/"aonde") e insegurança gráfica que leva à troca de letras (em casos como "exceção", "privilégio", "flagrante", "infringir", "admirar", "xícara" etc.).

Há também a falta de correlação visual ou de sensibilidade acústica na hora de localizar a sílaba tônica, quando não se determina com precisão a acentuação por falha de memória visual de palavras relacionáveis. Ocorre, por exemplo, quando se grafa "anônimato" (por comparação com o cognato primitivo "anônimo"), "espontâneidade" (devido a "espontâneo"), "essêncial" (de "essência"), "ingênuidade", "paciênte", "váriados".

Acentuações
Outros são os casos em que a confusão se dá por falta de sensibilidade acústica, o que leva a não se distinguir com clareza que sinal definir a escrita de "tambêm" e "alguêm", denunciando o quanto a pessoa escreve pelo olho, não pelo ouvido nem pelo cálculo. Uma outra categoria é a dos termos acentuados sem consciência do que se está fazendo. Daí "algúns", "álias", "cancêr", "chápeu", "avalia-lá" ou "ângustia". No caso, há a percepção de que um dado vocábulo tem acento, mas não se sabe bem em que lugar.

São comuns, também, ruídos entre parônimos, homônimos e homófonos, como "eminente" x "iminente"; "descrição" x "discrição"; "êxito" x "hesitar" (é comum grafar "exitar").
E problemas de segmentação: "de repente" grafado numa só palavra (derepente), "apartir de"; "partir-mos" (possível confusão com o infinitivo ou com o futuro do subjuntivo) e "fica-se" (confusão do imperfeito do subjuntivo com uma flexão reflexiva).

Vogais
Francisco Borba, autor de Dicionário Unesp do Português Contemporâneo, chama atenção para as dificuldades ligadas às consoantes mudas, em termos como "aspecto" e "estigma". Muitos, ao falarem, os enunciam com vogal e, ao escrever, tendem a reproduzir o que ouviram como se fosse uma transcrição fonética.

- Não é que o brasileiro esqueça que há ali uma consoante muda, mas ele simplesmente insere uma vogal onde não havia. Assim, "adaptar" vira "adapitar", "advogado" é escrito "adevogado" e vemos "estiguima" no lugar de "estigma" - diz o lexicógrafo.

Outro ponto de confusão viria da dificuldade de estabelecer regras de aplicação automática, desprezando a tradição, a maneira como sempre se escreveu uma palavra.
- Em muitos casos, é preciso seguir a tradição, que engana. Daí muitos não entenderem que "paçoca" venha com cedilha e não ss, pois assim são escritos os termos de origem indígena ou africana. Daí também nossas dificuldades de transcrição, a escrita com símbolos diferentes para sons idênticos, consolidar uma só forma de escrever termos homófonos, como "passo" (verbo "passar") e "paço" (palácio) - diz Borba.

Elis de Almeida Cardoso, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, da USP, escreveu para Língua, afirmando que há incoerências ortográficas que nem foram tocadas pelo novo acordo ortográfico, mas que saem caras para os brasileiros, como o h mudo de "hoje"; os s, ss, c, ç, sc, sç, x, xc e z com som de /ss/; os s, z e x com som de /z/; os x e ch com som de /ch/; os g e j com som de /j/. Atormentam o brasileiro diferenças como "estender" x "extensão"; "destro" x "dextrose"; "texto" (latim textus) x "misto" (mixtus); "em cima" x "embaixo".

Também professor da USP, Marcelo Módulo considera "normal" que haja uma distância significativa entre língua escrita e falada. Essa distância deve ser a base para a compreensão de nossos erros ortográficos.

- A língua escrita é representação da falada. Assim, sempre vão haver "problemas" ortográficos, pois ela nunca teve por objetivo espelhar a fala - diz Módulo.
Por mais que a ortografia se aproxime da fonética, por mais que a escrita lembre o som da palavra, há tantas variações regionais e temporais de pronúncia que a escrita será incapaz de dar conta das nuances, avalia Elis Cardoso. Para usar um exemplo caro à professora da USP, o que seria do português se o paulista grafasse "colégio" como "coléjo", o carioca "culégio" e o baiano "cólegio"? Módulo, no entanto, acha que certas regras contribuem para complicar a tensa relação entre fala e grafia.
- Bem, o emprego do hífen era complicado para os brasileiros. Acho que esse acordo conseguiu deixá-lo ainda pior - avalia.

Lei-problema
Para o gramático Bechara, a simplificação por soluções "mais lógicas" é muitas vezes inviável.
- Independentemente da solução dada, sempre que se abre uma porta fecham-se dez janelas. Afinal, não se escreve só para si, mas para os outros entenderem. Mas alguns ortógrafos querem resolver a coisa da pior maneira, representando cada fonema com uma letra. Assim, o fonema z passaria a ser representado sempre por z, tanto em "fazer" quanto em "caza" (casa). Essa aparente solução criaria problemas outros no campo lexical e semântico. E anularia a tradição - alega o gramático.

Para Ernani Pimentel, professor de português líder do movimento Acordar Melhor, de contestação ao atual acordo ortográfico, parte das dificuldades são provenientes da própria lei.

- Aparentemente as principais dificuldades ortográficas do brasileiro são o uso do hífen e das letras. Aparentemente. Na verdade, o principal problema ortográfico reside na falta de lógica e na indecisão que permeia o espírito de suas regras.

Um exemplo, diz Pimentel, está no uso do h mudo no início de palavras como "homem", "hoje" e "herege".

- Se a tendência tem sido eliminar da grafia as consoantes que deixaram de ser pronunciadas, por que não se elimina a letra h nesses casos? Por motivos etimológicos não faz sentido, pois a etimologia foi enterrada quando se retirou das escolas o latim. Por motivações semânticas não se justifica, pois a língua convive bem com homógrafos, como "manga" (camisa) e "manga" (fruta). Em segundo lugar, há contradições quando se escreve "anti-humano" e "desumano", com ou sem hífen e h, um exemplo apontando para a necessidade de preservar essa letra e outro para sua extinção. A lógica, que não pode faltar na didática, sob pena de torná-la ineficaz, indicaria ou só "anti-humano" e "des-humano" ou só "antiumano" e "desumano".

Sem lógica
Em ortografia, no entanto, muitas vezes o uso atropela as regras lógicas. Elis Cardoso lembra que o x, por exemplo, deve ser usado em palavras provenientes de línguas modernas, daí que a grafia de shampoo deveria ser "xampu", como está nos dicionários.  Não há, porém, nenhuma marca de "xampu" disponível nos supermercados. O cedilha deve ser usado em termos de origem tupi. A cidade paulista de Pirassununga, no entanto, não segue a regra.

Para José Carlos de Azeredo, professor-adjunto de língua portuguesa da Uerj e autor de Escrevendo pela Nova Ortografia e da Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (ambos pelo Instituto Antonio Houaiss/Publifolha), a força do uso e a tradição justificam o h de "humano" ou o e de "menino", por exemplo. Embora mais lógica, a troca da convenção poderia criar novos complicadores.

- É preciso considerar a coerência gráfica de uma palavra em relação a suas derivadas. Não podemos, porque em muitas partes do país se diz "minino" e não "menino", fazer a troca, pura e simplesmente. Pois não pronunciamos /mininada/, que é uma derivada - diz o professor.

Não faria sentido grafá-las como pronunciadas porque não se ganha muito com isso, afirma Azeredo.
- Veja "coruja" ou "veludo", idênticos casos ao de "menino", em que os e e o na sílaba que precede uma sílaba tônica ganham som de i e u. Se mudássemos a grafia para "curuja" e "viludo", o que faríamos com "aveludado" e "corujice", em que e e o são pronunciados? Ninguém diz /aviludar/ - completa.

Para o professor da Uerj, nossas dificuldades ortográficas são tributáveis menos à ortografia do que a fatores pedagógicos, sociais, culturais e ao despreparo dos alfabetizadores.

- A verdade é que a ortografia do português é das mais simples, se comparada ao francês e ao inglês. O problema é da formação, não da própria ortografia. Muita criança aprende em casa uma maneira de pensar as palavras de modo muito diferente da apresentada na escola. Incorporaram "ferruge" e "garage" e não "ferrugem" e "garagem".
Com um processo inadequado de alfabetização, podem não corrigir essas formas. A escola falha quando não promove o contato da criança com a leitura, que é o melhor modo de aprender toda grafia.

Francisco Borba considera que não há muito mais o que facilitar em nosso sistema ortográfico, mas com a escolarização ruim, o brasileiro escreve como ouve. Mudar a ortografia por formas "mais lógicas" que as aplicadas hoje seria uma "reforma radical" demais.

- Não só porque há muitos interesses comerciais, mas porque precisamos pensar na memória gráfica das gerações. A França não simplifica sua ortografia porque a tradição de livros por lá é grande. Uma reforma, pequena que seja, deve sempre considerar que em algum momento futuro as gerações devem dispor de acervos que possam entender, sem o risco de mudanças gráficas tão agressivas que atrapalhem o entendimento sobre textos antigos.

Enxugamento
Como a ortografia está ligada à história da língua, não poderia mudar a todo momento por questão de economia e dos aparatos da memória coletiva. Professores como Ernani Pimentel consideram, no entanto, que é preciso "enxugar" as regras, mudar paradigmas para entender-se e não se decorar a ortografia.

- O que precisa mudar é o espírito das regras para que não sejam decoradas, mas entendidas e apreendidas logicamente. É necessário que se organize um mínimo de regras, talvez um quarto das atuais, que sejam concatenadas, sem exceções nem duplas grafias - diz Ernani.

Já Módulo considera que a reforma foi tímida, mas dificilmente seria possível algo mais amplo.

- Para que a reforma fosse mais ampla, seria necessário fazer mudanças que pouca gente aceitaria, como a unificação da grafia de alguns fonemas: "jeleia", "jente", "sidade", "sitar", "xuva", "xope". Aí, sim, facilitaríamos a ortografia; entretanto, esbarraremos sempre na questão da tradição gramatical - diz Módulo.

Já Bechara admite que, embora a lei tenha trazido "mais racionalização" e há "mais qualidade que defeitos" nela, "se dependesse dele", simplificaria a lei, em particular as exceções do uso do hífen.

- Por que escrever "cor-de-rosa", com hífen, e "cor de laranja" sem?
Bechara, no entanto, diz que ninguém conseguiria consenso numa reforma de ortografia, ainda mais que se pretenda comum a outros países, e nenhuma lei ortográfica evita problemas ligados às deficiências escolares de um país.

- Nenhum acordo resolve todos os problemas da escrita, primeiro porque o alfabeto herdado do latim não atende à representação de certos fonemas criados nas línguas modernas, que não existiam em latim.

É o caso, diz Bechara, das palatais lh, ch, nh. As línguas românicas tiveram de lutar muito tempo sobre como representar esses fonemas. Até a invenção da imprensa, o nh era representado por nn, um n pequeno sobre a letra n, que se transformou no til. O fonema sibilante c (sem o som de q) era indicado por um cezinho abaixo do c, que virou o cedilha. Diferentemente do espanhol, o português adotou o sistema provençal sinalizado por nh, ch, lh. Na passagem para o português, as vogais e e o ganharam timbres aberto e fechado. O espanhol acabou ditongando a vogal aberta (português "porta", espanhol puerta).

Perfeição 
Isso tudo dificultou a transliteração das palavras. Sem falar nos sinais de pontuação, que são sinais subsidiários; na contribuição do grego, com a representação de certos fonemas gregos (como o ph de philosophia e o sc inicial de sciencia), e nas diversas reformas, que ora puxavam a brasa para a origem das palavras, ora para a da fonética, criando tradições pétreas na forma de grafar o vocabulário nacional.

- Com um legado desses, nunca uma reforma ortográfica será perfeita - diz Bechara.

Pode ser. Mas nem tanto a César nem tanto a Barrabás. A reforma ortográfica é melhor do que seus críticos a pintam e pior do que os adeptos defendem. A debilidade educacional brasileira não pode mascarar a ineficiência de uma mudança nem a reforma pode ser deixada de lado por ser menos "lógica" do que deveria. Mas um equívoco ortográfico tem a propriedade de afetar a imagem social de quem escreve. O cuidado de escrever diz respeito, em última análise, a quem põe a cara a bater. O sujeito pode pôr a culpa na lei ou no Estado. Tudo bem. Mas deve pensar duas vezes antes de tributar a fatura.

(Rev. "Língua Portuguesa" – maio/2010)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Podemos construir nosso futuro

Eu estava posicionado, à beira de uma calçada, aguardando a passagem de um vidente para solicitar-lhe que atravessasse a rua comigo.

Uma senhora que veio do outro lado ofereceu-se.

Aceitei. Tomei-lhe o braço e passamos a esperar que o semáforo determinasse aos motoristas a interrupção do tráfego para que pudéssemos seguir.

Sem a menor cerimônia, ela me aconselhou:

- O senhor precisa de alguém que o acompanhe, quando for à rua.

- Isto é tudo quanto eu não quero! - respondi.

- Por quê? - Ela insistiu.

- A senhora gostaria de abrir mão de sua independência? - Eu disse.

- Entendi! O senhor tem razão! - Ela concluiu.

Passamos para a outra calçada. Agradeci-lhe o favor e despedimo-nos educadamente, do modo mais simpático possível entre duas pessoas que não se conhecem.

Eu seria muito ingênuo se acreditasse tê-la convencido de que a cegueira não me tornou uma pessoa tão incapaz quanto ela sempre supôs. Mas, quem sabe, fi-la compreender que, mesmo cego, tenho interesses e direitos comuns aos dos videntes e minha "deficiência" não me expurga da espécie
humana?

Prossegui minha caminhada.

Mais adiante, entrei em um laboratório para marcar exames clínicos, a pedido de minha filha.

Uma recepcionista de voz jovem encaminhou-me a uma atendente.
Entreguei-lhe o pedido médico e os documentos do seguro saúde.

A moça ofereceu-me uma data e um horário que a interessada nos exames não me havia recomendado.

Pedi-lhe licença e telefonei a minha filha para saber se podia confirmar. Ela recusou e lembrou-me suas disponibilidades. A conversa não deve ter durado mais de dois minutos.

Enquanto eu falava ao telefone, ouvi a recepcionista de voz jovem dizer à atendente:

- O que ele devia fazer era pedir a uma pessoa que não tivesse deficiência para ligar para a central e marcar os exames.

Logo que desliguei o aparelho, a atendente dirigiu-se a mim:

- O senhor devia mandar uma pessoa vir marcar!

Eu não era uma pessoa?

- Nunca faria isto!, - retruquei sem erguer a voz, mas com alguma veemência. E concluí:

- Por favor: procure marcar para... - e transmiti-lhe as informações que ouvira de minha filha.

Ela marcou a data e o horário dos exames. Agradeci-lhe e estendi-lhe a mão para que me devolvesse os documentos.

Levantei-me para retirar-me. A recepcionista de voz jovem ofereceu-se para conduzir-me à porta.

Ouvi a outra dirigir-se a alguém. A única palavra que entendi de sua fala foi "grosseria". Interpretei que se referia à maneira como tratei-a quando sentiu-se no direito de ensinar-me como devo proceder. Mas eu não lhe dissera uma só palavra que a agredisse. Apenas, de maneira tão sutil
quanto possível, chamara-lhe a atenção por ter-se envolvido em assunto que não lhe dizia respeito e exigira-lhe que se limitasse a executar a tarefa para que a empresa a havia contratado.

Agradeci à recepcionista e disse-lhe que não necessitava de sua ajuda.
Não queria atrapalhar seu trabalho. Ela insistiu. Repeti minha recusa com as mesmas palavras. Ela tornou a insistir. Aqueci. Receava que uma recusa definitiva pudesse prejudicá-la por ter deixado um "deficiente visual" ("ceguinho") caminhar pelo laboratório sem sua ajuda.

À porta, ela me perguntou se queria que me acompanhasse até a calçada - a entrada do laboratório fica em um recuo, utilizado para estacionamento de automóveis. Disse-lhe que não, soltei-lhe o braço e segui em frente. Mas ela me acompanhou, segurando-me e deixou-me fora do estacionamento. Não agradeci. Já estava muito irritado.

Interpretando as palavras da recepcionista à atendente e as desta a mim, para elas, um cego não pode ser capaz de tratar de seus próprios interesses. Entretanto os exames foram marcados sem a menor dificuldade.
O que, de fato, incomodou as moças foi uma sensação de risco de algo inesperado que as poderia impedir de realizar seu trabalho a contento.

Caminhando pela calçada, lembrei-me do motorista de táxi que me perguntou de onde retirava dinheiro para pagar-lhe por seus serviços.
Quando respondi-lhe que tinha um salário, ele murmurou, parecendo-me impressionado: "como se pode obrigar um homem destes a trabalhar"?!
Porém não se negou a receber o pagamento pela corrida. Era um trabalhador que lutava por seu ganha-pão. Não lhe cabia a responsabilidade de cuidar de mim.

Incidentes como os descritos acima são recorrentes na vida de todos os cegos que buscam tratar de seus interesses com independência. Decorrem de uma "imagem social" construída ao longo da própria história da humanidade.

- Nada há pior que não poder ver a luz do dia;

- em nossa terra, quem tem um olho é rei;

- o amor, o ódio, uma forte emoção, a ignorância ou a inocência "cegam"
qualquer pessoa e levam-na a gestos incompreensíveis pelas demais;

- o pior de nós é aquele que não quer ver.

Não há quem nunca tenha ouvido ou empregado tais referências em seu discurso diário. Nós próprios fazemo-lo sem preocuparmo-nos com o sentido do que estamos dizendo.

Frases como:

- "vejo" um futuro promissor para meus filhos;

- do meu "ponto de vista", você está correto!; ou

- é preciso "enxergar" o mundo de modo realista

são corriqueiras, tanto para os videntes, como para nós. É comum nós cegos "olharmos" algo passando-lhe as mãos.

Quando nos reunimos, costumamos ironizar o tratamento discriminatório que recebemos da sociedade lembrando histórias como essas. Mas não nos atrevemos a lutar pela desconstrução de nossa "imagem".

Os "especialistas" dependem de nossa pretensa incapacidade para reforçar sua tutela sobre nós e justificar seus ganhos.

Mas, se pensarmos no que já realizamos através dos tempos, não nos faltam razões para confiar em nossa capacidade de conquistar um futuro mais justo.

- O desenvolvimento das instituições especializadas em nossa educação;

- a criação das instituições de trabalho protegido;

- nosso ingresso nas universidades e no mundo do trabalho "regular"...

Nada teria sido possível sem nossos próprios esforços. Se não nos mantivermos passivos ante a discriminação que sofremos, poderemos desconstruir a "imagem social" que nos oprime e mostrar aos videntes que não necessitamos de tutores para administrar nossas vidas.

hercen@terra.com.br 
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Descrição da foto em preto e branco para deficientes visuais: Deborah Prates abaixada com os joelhos flexionados, sorrindo, de óculos escuros, com uma pena na cabeça,  e abraçando o pescoço de Jimmy Prates, que está em pé com a boca aberta. No fundo encontram-se algumas palmeiras e outras árvores.

Lago do Suruí foi o primeiro nome do atual Largo do Machado/RJ. Pois é, da paisagem natural para a construída em 2012, sob o aspecto acessibilidade praticamente coincidem as situações.

Alexandre Graham Bell, perto de 1922, dizia: "Nunca ande pelo caminho traçado,  pois ele conduz somente até onde os outros foram."

Desembarquei na estação Largo do Machado - Metrô/RJ - peguei o elevador e saí já na grande praça que, ao contrário da Castro Alves, NÃO é do Povo Carioca.

Comandei Jimmy Prates para que encontrasse uma rampa, vez ter conhecimento do local antes da cegueira. Fácil! No entretanto, para um cego bengalante seria procurar uma agulha num palheiro, já que inexiste piso tátil. Para pessoa surda, ainda com seus olhos, precisaria abordar um semelhante para direcionar-se, também por inexistir qualquer sinalização/programação visual. Para os deficientes físicos até que ameaçaram fazer ALGUMA acessibilidade através das rampas tímidas. Muito distantes das determinadas na legislação para suas construções. Tudo inadequado.

Do marco da minha cegueira para cá - 6 anos - fiquei vigilante no quesito ACESSIBILIDADE. Daí foi que, verdadeiramente, notei como a sociedade não enxerga as pessoas com deficiência, bem como todos os humanos que passam por limitações temporárias e idosos.

É o Grupo Social NÃO vulnerável constituído de maus corações? Nesse momento concluo que longe desse péssimo predicado. Você há de perguntar: Então, qual a razão de tanto descaso com os seguimentos vulneráveis? Resposta corriqueira! Precisamos despertar e mudar nossos MAUS hábitos. Trocando em miúdos, implementar a ACESSIBILIDADE ATITUDINAL JÁ! Esse Grupo Social, hoje invisível aos olhos da coletividade, precisa despertar e fazer-se visível! Essa crônica tem tal propósito.

Vamos todos na carona de Jimmy fazer um "tour" pela importante praça da RJ que fica num platô. O espaço é rodeado de ruas, sendo uma exclusiva para estacionamento e pedestres. Num giro encontramos a Igreja Nossa Senhora da Glória, construída em 1843. Noutro giro temos o famoso cine São Luiz inaugurado em 1937. No entorno há farto e diversificado comércio que atende de modo razoável a população.

Ficaremos no elevado da praça, onde há jardins, bancos contemplativos, mesas com quatro cadeiras para jogos de salão, chafariz, quiosques vendendo plantas, artesãos, academia de ginástica ao ar livre e estação do metropolitano com elevador em anexo fora do acesso principal. Notaram como o cego só não vê?

Agora vamos malhar na academia do Povo, obra da ATUAL ADMINISTRAÇÃO. Dizem que fora pensado para os IDOSOS. Mas, nessa boa ideia inexistiriam IDOSOS DEFICIENTES? E os IDOSOS com limitações físicas também não são encontrados na coletividade?

Porque esses questionamentos? Porquanto ausente a ACESSIBILIDADE FÍSICA no local. Nenhum aparelho visando as necessidades do cadeirante. Conhecidas as engenhocas que lhes melhoram até o músculo do coração, contudo não há. Ainda que uma pessoa em cadeira de rodas quisesse se aventurar em qualquer aparelho não conseguiria por faltar acessibilidade.

Por serem imperceptíveis as deficiências sensoriais e intelectuais foi que o criador dessa ideia ignorou pisos táteis direcionando a chegada aos aparelhos, escritas em braile dando explicações quanto aos respectivos usos, bem como quaisquer informações visuais destinadas as orientações das pessoas surdas e com dificuldades cognitivas. Nada de nada! Deu para perceber que as pessoas com deficiência estão integradas, porém, não incluídas?

A diferença entre integrar e incluir? Basta dizer que INCLUIR É PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADE IGUAL. Agora, com um ínfimo exercício mental o amigo leitor pode tirar suas conclusões, né?

Que Patrimônio Cultural da Humanidade é a Rio de Janeiro, hein?

Mais uma vez, os olhos do atual Sr. Gestor enxergou, de forma precária, apenas a deficiência física no restante do espaço, tendo em vista o mal posicionamento das rampas, mal dimensionadas e com defeitos de execução, especialmente se pensarmos o Largo do Machado com os equipamentos em seu entorno. Tem toda razão o meu querido amigo arquiteto "LUIS FERNANDO", quando defende veementemente que rampas e pisos táteis deveriam ser INDUSTRIALIZADOS. Vejam que cada empreiteira constrói a acessibilidade física a seu bel prazer. Falta comando ético, não acham?

Destaco que as pedras portuguesas que recobrem o local estão irregulares e esburacadas, valendo dizer detonadoras das cadeiras de rodas e das pontas das bengalas dos cegos!

Afirmo que noutra praça bem perto e notável, de nome José de Alencar a situação é igualzinha! Constrangedor, nossa!

A humanidade precisa se lembrar que tem origem no HUMANO! A situação descrita é a mesma em todo Brasil. Apenas é diferente o endereço!

O Capítulo IV, da Carta Cidadã dá os comandos quanto aos MUNICÍPIOS, deixando inequívocos os atos do prefeito e vereadores. Fica a indagação: Os Srs. Vereadores não transitam pela cidade? Então, não enxergam, nem fiscalizam as obras públicas? E os atos do Sr. Prefeito não podem ser questionados? O que fazem?

Gosto que me enrosco das palavras CASTELO e PRAÇA. Termino essa singela crônica deixando que os amigos reflitam sobre a ideia: O CASTELO (gestor) que se cuide, já que não sobreviverá sem a PRAÇA (povo). Cariocas, mais responsabilidade no próximo outubro eleitoral.

Carinhosamente.

Deborah Prates + Jimmy Prates



# 9. DV-INFO

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

Sete dicas essenciais para dominar o Skype

Prezados,

Seguem dicas que podem ajudar muito a economizar telefonemas por meio do programa Skype, dentre outras. O artigo original encontra-se no sítio brasileiro da revista eletrônica PC World, em http://pcworld.uol.com.br.

Aproveitem bem e até a próxima.

***

7 dicas essenciais para dominar o Skype
Por Rick Broida, PCWorld EUA

Programa tem truques e recursos pouco conhecidos que ajudam a economizar na hora de conversar com a família e podem lhe dar mais agilidade nos negócios.

O Skype é tão popular que em Inglês algumas pessoas usam o nome do serviço como verbo. Ainda assim a maioria delas o usa apenas para fazer chamadas de voz, ou uma ocasional videochamada, para amigos e parentes distantes. É uma pena, porque o Skype é também uma poderosa ferramenta para os negócios. Uma videoconferência pode substituir uma viagem de negócios, economizando dinheiro com passagem aérea, hotel e aluguel de carro.

E o Skype tem mais recursos do que aparenta. Você pode, por exemplo, usá-lo para enviar mensagens SMS (torpedos), fazer uma apresentação em PowerPoint, economizar com rede sem fio em viagens, facilitar a participação em conferências e até adicionar um botão do Skype a seu site para que seus clientes possam contatá-lo de uma forma gratuita e simples. Interessado?

1. Grave chamadas e telefonemas:
Gravar chamadas pode ser muito útil. Desde que ambos os lados estejam de acordo com a gravação, ela pode ajudá-lo a revisar pontos importantes numa reunião ou na transcrição de uma conversa entre professor e estudante ou de fornecedor com um cliente.

Existem vários aplicativos para Windows que podem gravar chamadas. O MP3 Skype Recorder, por exemplo, pode iniciar uma gravação automaticamente ou manualmente, e funciona em conferências, chamadas de Skype para Skype, de Skype para telefones e de telefones para Skype. E o que é mais legal: é possível dividir a chamada em duas trilhas, uma com o seu áudio e outra com o áudio da pessoa com quem você está falando. E o programa é gratuito. Página do programa: http://voipcallrecording.com/MP3_Skype_Recorder

Se você quer algo ainda mais versátil, experimente o IMcapture. Ele pode gravar chamadas de vídeo e é compatível com PCs com Windows e Macs. Custa 50 dólares. Página do programa: www.imcapture.com

2. Entre em conferências com facilidade:
Se você passa muito tempo em conferências, sabe que o caminho até elas é cheio de incômodos: achar os detalhes na agenda (ou o e-mail de confirmação), discar o número, digitar a senha, etc.

Se você é um usuário do Outlook, experimente o InstantMeeting da Plantronics. Este complemento gratuito puxa os dados das conferências do calendário do Outlook, te lembra antes do início de cada uma e possibilita a discagem via Skype com um clique. Se você está organizando a reunião, pode usar o InstantMeeting para notificar os participantes de um atraso. E se a ligação cair, basta um clique para rediscar. Vale notar que o InstantMeeting também tem versões para Android, BlackBerry e iOS, embora elas não se integrem ao Skype. Página do complemento: https://instantmeeting.plantronics.com/

3. Coloque um botão do Skype em seu site:
Quer dar aos visitantes de sua página uma forma gratuita de entrar em contato com você? Basta adicionar um botão do Skype ao site. Você pode escolher entre meia dúzia de estilos (dois deles dinâmicos, ou seja, mudam para informar se você está online ou offline) e depois basta colocar o código HTML no local desejado no site. Se quiser ter ainda mais controle, acesse o assistente no seguinte endereço para mudar o estilo, tamanho, cor, fundo e outros aspectos do botão, incluindo sua função: iniciar chamadas, bate-papo ou mensagens de voz: www.skype.com/intl/pt-br/tell-a-friend/get-a-skype-button

4. Obtenha um número Skype:
Adicionar um botão do Skype ao site permite que os visitantes liguem para você diretamente, mas não é a mesma coisa que ter um número de telefone de verdade que você possa compartilhar com amigos e contatos importantes. Se quiser receber chamadas via Skype com a mesma flexibilidade que as faz, peça um número online (Skype Online Number). Ele é basicamente um número de telefone dedicado, para o qual as pessoas podem discar a partir de qualquer telefone fixo ou celular. Mas quando alguém liga para ele, quem "toca" é o Skype, onde quer que você esteja, como em uma chamada de PC para PC. Há até um identificador de chamadas. O mais legal é que você pode escolher um código de área para o número, portanto pode dar aos amigos de Salvador um número de Salvador, aos parentes do Rio um número do Rio, e todos irão "tocar" no mesmo lugar. Pode associar até 10 números online a uma conta do Skype, e o recurso é parte de um pacote que inclui redirecionamento de chamadas e caixa postal de voz, por 15 euros (cerca de 39 reais) por três meses ou 50 euros (cerca de 130 reais) anuais. Consulte mais informações aqui: www.skype.com/intl/pt-br/features/allfeatures/online-number

5. Mande mensagens de texto sem gastar muito:
Este é outro segredinho do Skype. Você pode usá-lo para mandar, a partir do computador ou do smartphone, mensagens SMS para qualquer um de seus contatos. Imagine que você está trabalhando no computador e quer mandar uma mensagem para um colega. Basta iniciar um chat como de costume, mas logo abaixo da caixa de mensagem posicione-se no texto via Skype e mude para via SMS. A mensagem será enviada para o número de celular associado ao contato. Se não houver nenhum, o Skype lhe pede para adicionar um número.

As mensagens não são gratuitas: você precisa de créditos do Skype para usar este recurso, e o custo por mensagem varia de acordo com o país onde está o destinatário. Mensagens para números no Brasil, por exemplo, custam R$ 0,45; para os EUA saem por R$ 0,24 e para o Japão saem por R$ 0,14 cada (vá entender...). Não é a melhor opção para falar com a namorada que mora na mesma cidade, mas pode ser bem mais barato que a tarifa da operadora quando você ou ela está fora do país. Uma tabela com os preços das mensagens está disponível no site do Skype, aqui: www.skype.com/intl/pt-br/prices/sms-rates/#viewAllRates

6. Economize com rede sem fio em viagens:
Em viagens internacionais não é incomum um hotel cobrar dez ou vinte dólares por dia pelo acesso à internet. Às vezes até mais. Mas o Skype Wi-Fi promete te manter conectado por menos: usando a versão do software para Windows ou o app para iOS você pode se conectar a qualquer um dos milhões de hotspots Skype em todo o mundo. O serviço não é gratuito: o pagamento é feito usando créditos de sua conta mas o Skype cobra (pouco) por minuto de uso em vez de pela quantidade de dados consumidos ou por um período fixo.

Nos EUA, por exemplo, você encontra o Skype WiFi em hotéis de redes como a Best Western e Econo Lodge, e o acesso custa catorze centavos de dólar por minuto. Na Índia, varia de quatro a catorze centavos. No Brasil o valor depende de quem opera a rede Wi-Fi e varia de oito a 24 centavos de real. Caso pretenda se conectar por horas a fio pode ser mais barato pagar a taxa fixa do hotel, mas se só precisa dar uma olhadinha no e-mail, o Skype Wi-Fi pode ajudá-lo a economizar um bom dinheiro. Mais informações aqui: www.skype.com/intl/pt-br/features/allfeatures/skype-wifi

7. Compartilhe a tela:
Há casos quando é mais fácil mostrar que contar e o Skype permite que você transmita, além da própria imagem, o que acontece na tela do computador. Com esse recurso, que é um dos segredinhos do programa, você pode compartilhar uma apresentação, mostrar uma página web ou demonstrar como usar um software.

Inicie uma chamada e, assim que ela se completar, procure e ative o ícone + na barra de chamada e escolha o item Compartilhar tela. Na janela que aparece, selecione o botão Iniciar. Com isso você compartilha o desktop inteiro. Se quiser compartilhar apenas uma janela, clique na seta para baixo e escolha Compartilhar janela. Escolha a janela e selecione Iniciar. Pronto! Agora seu interlocutor pode ver tudo que você tem na tela. Se quiser compartilhar a tela com um grupo de pessoas, precisará de uma conta Skype Premium.



#10. O DV  E A MÍDIA

Colunista:  VALDENITO DE SOUZA (vpsouza@terra.com.br)


*Bens e serviços de tecnologia assistiva movimentaram R$ 1,5 bi no país em 2011; perspectiva é favorável, sobretudo, por apoio de novas linhas de crédito

O Brasil acostumou-se nos últimos anos a notícias sobre a pujança da economia doméstica. Dentre tantos setores beneficiados um se destaca pelo fato de que seu avanço é sinônimo de inclusão e melhoria da qualidade de vida de uma enorme população que, há décadas, esteve marginalizada: as pessoas com deficiência (PcD). O mercado de bens e serviços de tecnologia assistiva – voltado não apenas ao público que nasceu ou adquiriu ao longo da vida algum problema físico, visual, auditivo, etc, mas também ao crescente número de idosos no país – movimentou cerca de 1,5 bilhão de reais em 2011. A projeção em 2012 é de elevação de 20% do faturamento. Os dados são do Grupo Cipa Fiera Milano, organizador da XI Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), que acontece até este final de semana em São Paulo. Com 300 expositores, a estimativa é que 48.000 pessoas passem pelos estandes do Centro de Exposições Imigrantes nos quatro dias de evento.

O crescimento do mercado de tecnologia assistiva deve-se a uma conjunção de fatores: desde a melhoria geral do ambiente econômico, passando pelo aumento do emprego das pessoas com deficiência, até a oferta de crédito especial por alguns bancos (veja quadro com mais detalhes). Há ainda grande expectativa no setor em 2012 com o impacto do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Viver sem Limite), lançado em novembro pelo governo federal. No Brasil, segundo dados preliminares do Censo de 2010, existem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 23% da população.

Automóveis – O segmento de automóveis é um dos que mais tem se beneficiado com o interesse das pessoas com deficiência. Do total movimentado pelo mercado de produtos de tecnologia assistiva no ano passado, cerca de 800 milhões de reais originaram-se apenas da compra e adaptação de veículos. Além do desejo natural de conquistar independência de locomoção, as vendas são favorecidas por preços mais convidativos. Afinal, as PcD’s podem comprar carros com isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A Cavenaghi – empresa do ramo de adaptações veiculares, que possui duas lojas e 40 concessionárias autorizadas no Brasil – prevê expansão de 20% no faturamento neste ano. Hoje a companhia adapta e transforma anualmente cerca de 5.000 carros. Cada consumidor gasta entre 800 e 6.000 reais em produtos da linha de direção, por exemplo. “O mercado está sofrendo muita mudança, principalmente graças à Lei de Cotas. Quando essas pessoas entram no mercado de trabalho, elas começam a ser remuneradas e a consumir”, diz Monica Cavenaghi, diretora comercial da empresa, que planeja abrir mais seis lojas até o final do ano em cidades-sede da Copa do Mundo. Criada em 1991 e regulamentada em 1999, a lei determina que empresas com mais de 100 colaboradores têm de incluir homens e mulheres com deficiência em seus quadros de profissionais. Do total de pessoas nesta condição no país, cerca de 11 milhões têm capacidade laboral, segundo
estimativas do Ministério do Trabalho (MTE).

Estrangeiras de olho – Diante da perspectiva de crescimento bastante limitado dos mercados tradicionais de bens e serviços para PcD’s, como a Europa e os Estados Unidos, algumas empresas estrangeiras começam a traçar projetos de longo prazo para países emergentes como o Brasil. A prestigiada alemã Otto Bock – presente no mercado doméstico há 37 anos como fornecedora de próteses – começou a trazer mais recentemente para o país cadeiras de rodas e órteses (estruturas
que auxiliam na melhoria das funções do corpo) e já faz novos planos. “Estudamos a possibilidade de ter uma produção local com o objetivo de fazer produtos mais adequados ao perfil do brasileiro”, afirma Wilson Zampini, diretor da empresa na América Latina.

Enquanto não tem fábrica no país, a companhia reclama da demora para obter autorização de importação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Mesmo que, muitas vezes, seus produtos já possuam certificações europeias e americanas, a demora do órgão para liberar um bem que se almeja trazer do exterior pode levar de seis meses a um ano. Procurada pelo site de VEJA, a agência explica que a demora na aprovação geralmente ocorre pelo não cumprimento das exigências.

Programa governamental – Especialistas ouvidos pelo site de VEJA afirmam que o programa “Viver sem Limite” de 2011 coroa quase duas décadas de paulatino amadurecimento institucional em prol da inclusão plena da pessoa com deficiência na sociedade – e também na economia. Com previsão orçamentária de 7,6 bilhões de reais até 2014, o plano inclui linhas de financiamento para empresas especializadas em tecnologia assistiva, crédito para o consumidor final com juros inferiores aos de mercado, compras governamentais para adequação de escolas e moradias populares, além do fortalecimento de ações de reabilitação.

As mudanças legais e econômicas nesta área são merecedoras de comemoração, mas ainda há muito a evoluir. “Os avanços são inegáveis, mas as condições de trabalho para as pessoas com deficiência, por exemplo, podem melhorar sobremaneira”, diz a consultora Carolina Ignara, da Talento Incluir, que ajuda empresas a contratar PcD’s. De acordo com ela, as principais dificuldades enfrentadas são a falta de cultura inclusiva no país, o reduzido entendimento sobre a Lei de Cotas e o déficit sociocultural da pessoa com deficiência. “Gestores despreparados pela cultura social, empresas contratando para cumprir cota e pessoas com deficiência sem saber seus direitos e deveres. Por isso, defendo que a inclusão deve investir em cultura. O entendimento leva ao respeito e aumenta as chances de sucesso”, completa.

Deficiência x renda – De acordo com o Relatório Mundial Sobre Deficiência, da Organização Mundial de Saúde (OMS), há uma prevalência maior de deficiência em países de renda baixa que em nações de rendimento mais elevado. Grosso modo, os mais pobres, desempregados e com baixa qualificação profissional estão expostos a um risco mais alto de se enquadrar também nesta condição. “É preciso entender a deficiência como um fator que se insere na relação entre a limitação
funcional e o ambiente em que ela está inserida”, diz Luis Mauch, coordenador-geral da Mais Diferenças, organização da Sociedade Civil (OSCIP) especializada em educação e cultura inclusivas. Na avaliação dele, esse mercado ainda tem muito a se expandir no Brasil em comparação a economias mais maduras, como a Alemanha, por exemplo, que investiu muito em políticas e tecnologia para inserir pessoas com deficiência no pós-guerra. “Quanto mais adequado for o ambiente, melhores ficam as condições para as pessoas com deficiência. Entender isso gera oportunidades e é bom para a economia. Essas pessoas querem ser incluídas e cobradas”, acrescenta.

Impostos – Renato Laurenti, cadeirante há 28 anos e sócio da Comoir, empresa de e-commerce especializada em produtos para pessoas com deficiência, afirma que o poder público pode contribuir muito para esse mercado por meio da redução de impostos e desoneração da cadeia produtiva. Para ele, o número de empresas no mercado nacional ainda é restrito e, por isso, muitos artigos têm de ser importados. “Esse tipo de produto é prioritário, pois garante qualidade de vida e independência para essas pessoas, mas alguns ainda são muito caros”, diz. “Fico o dia inteiro sentado na minha cadeira. Se ela não for bem feita, com boa almofada, não aguento ficar. As cadeiras nacionais vêm melhorando, mas ainda não se comparam com as importadas em atributos como peso, conforto
e mobilidade”, lamenta.

O empresário Vitor Hugo Silveira, da Altra Importação & Exportação, que traz do exterior produtos de uso diário, como talheres e alcançadores, concorda que a tributação é um grande problema. “Alguns produtos que não têm sofisticação, mas que ajudam na rotina, como talheres, acabam taxados na mesma categoria de produtos normais”, explica. Um exemplo dado por ele é um prato com bordas mais altas e ventosas para prender na mesa. A empresa o compra da China por cerca de 7 reais (4 dólares) e é obrigada a revendê-lo por 42 reais no mercado interno. Vinte reais do preço total referem-se apenas à tributação.

A despeito de tantos problemas, cegos, surdos, pessoas com deficiência física, idosos com problemas de mobilidade, etc, conseguem viver melhor hoje que décadas atrás. A conquista é mérito de todos: legisladores, governos, entidades sociais, empresários e das próprias pessoas com deficiência. O futuro inspira esperança. Contudo, cabe ao poder público – municipal, estadual e federal – papel ainda mais destacado. Como muitos bens e serviços, pela combinação de oferta restrita e impostos altos, ainda têm preços proibitivos para a maioria da população com deficiência, os governos poderiam guardar parcela da exorbitante arrecadação de impostos para apoiar este grupo com políticas públicas. Na Europa, não é raro que um cadeirante vá a uma feira como a Reatech, escolha a cadeira de seus sonhos e volte para casa, onde redige o pedido para compra do equipamento a ser endereçado ao governante local. E o mais interessante é que ele é atendido. O Brasil ainda tem de avançar muito para chegar lá.

Crédito para pessoa com deficiência

Crédito para pessoas com deficiência Em janeiro deste ano, o Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou a possibilidade de empréstimos de microcrédito serem utilizados para financiar bens e serviços para pessoas com deficiência. A linha é composta por uma fatia de 2% do dinheiro que os clientes depositam à vista nos bancos.

Em janeiro, esse montante superava 1 bilhão de reais. Segundo o CMN, as instituições poderão definir o quanto dessa linha será destinado a este tipo de crédito. Os empréstimos têm valor máximo de 30.000 reais e devem ter fins específicos, como aquisição de aparelhos, adaptação de veículos e reformas de imóveis. Ainda segundo o órgão, as taxas de juros devem ser menores que 2% ao mês.

Independentemente da determinação do CMN, alguns bancos já oferecem crédito específico para aquisição de produtos para pessoas com deficiência. HSBC, Bradesco e Santander possuem linhas de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para financiamento de equipamentos. Já o Itaú e a Caixa Econômica Federal (CEF) oferecem o produto por meio da política de microcrédito definida pelo CMN.

O Banco do Brasil, por sua vez, possui dois tipos de financiamento. O BB Crediário para Pessoas com Deficiência, que oferece até 50.000 reais parcelados em 36 vezes, e o BB Crédito Acessibilidade, com linha de até 30.000 reais e juros de 0,64% ao mês. Contudo, como os recursos provêm da mesma fonte do microcrédito, a renda mensal máxima dos tomadores desse tipo de empréstimo deve ser de dez salários mínimos.

//Fonte:Veja – 02/05/2012


*Modelos com deficiência conquistam espaço

Modelos fora do padrão esbanjam confiança

Bonitas, fotogênicas e cadeirantes, algumas mulheres não se intimidam com as dificuldades e conquistam espaço no mundo fashion.

No book, os aparelhos ortopédicos aparecem como acessórios de moda. Modelos fotográficas ou de passarela, elas escancaram as portas de um mercado historicamente tão restrito e ditador.

"Assim como em qualquer agência, as modelos com alguma deficiência passam por entrevista, avaliação de perfil e classificação. Depois, recebem orientação profissional e cursos para seguir carreira", diz Kica de Castro, fotógrafa e dona da agência de modelos para pessoas com deficiência.

A profissional tem um casting formado por 80 modelos espalhados pelo Brasil, todos com alguma deficiência. Desde 2002, a agência direciona esse público para o mercado de trabalho. Vale dizer que na agência de Kica, em São Paulo, as fotos nunca passam por Photoshop. 

"Para fazer avaliação, as modelos precisam viajar para São Paulo. Em alguns casos, vou até as cidades para descobrir novos talentos. Temos bons resultados e percebemos que as diferenças estão sendo aceitas", diz Kica.

Com o trabalho, a fotógrafa está provando que beleza e deficiência não são absolutamente palavras opostas.

Superação fashion
Depois de fazer fototerapia, que é o resgate da autoestima por meio de fotos, Kica de Castro abriu uma agência para modelos com deficiência.

-Como o mercado da moda se comporta em relação a profissionais com alguma deficiência? 
R. Graças a Deus, estamos conseguindo grandes oportunidades. A batalha por espaço é dura, mas lutamos para diminuir os preconceitos.

-Seu trabalho aumenta a autoestima das profissionais?
R. As fotos que faço mostram que a pessoa com deficiência é bonita, que ela pode dar movimento para o corpo, mesmo tento membros paralisados.

//Fonte: Moda | band.com.br segunda-feira, 11 de junho de 2012 - 12h40 Atualizado em segunda-feira, 11 de junho de 2012 - 12h40


*PPDs: bens e serviços com incentivo

Incentivar o desenvolvimento de produtos e serviços que possam atender as pessoas portadoras de deficiência (PPDs) é o objetivo de um edital lançado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). No total, serão aplicados R$ 20 milhões não reembolsáveis para fazer com que empresas brasileiras e instituições científicas possam ter condições de chegar a inovações tecnológicas que venham a beneficiar PPDs com deficiências físicas, de visão, de audição ou que apresentem esses déficits relacionados a outros problemas associados.

Essas invenções que se valem de modernas técnicas para melhorar a vida desses grupos com algum tipo de deficiência são chamadas de tecnologias assistivas.

Assim são conhecidos meios e instrumentos como impressoras de braile, próteses, aplicações de softwares de reconhecimento de voz e as tecnologias empregadas nos aparelhos auditivos. O ministro Aloizio Mercadante, da Pasta de Ciência e Tecnologia, avaliou que, no futuro, mais outros R$ 10 milhões deverão ser alocados para os mesmos fins.

A iniciativa governamental se insere no Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que implantou as diretrizes que devem nortear ações de promoção da inclusão das PPDs. O plano integra o Programa Viver sem Limite, lançado em novembro de 2011.

As empresas e instituições interessadas em participar da seleção para apresentação de projetos têm até 3 de fevereiro para se inscrever. O resultado deverá ser conhecido em julho.

O Brasil, atualmente, tem uma população de cerca de 24 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Os dados são do Censo Demográfico 2010. Pelo grande contingente a ser beneficiado, vê-se que é bem-vinda a iniciativa da Finep. Esses brasileiros terão ampliado o exercício da cidadania, aumentando sua qualidade de vida.

//Fonte:Correio do Povo -  ano 117 Nº 95 – Porto Alegre, quarta-feira, 4 de Janeiro de 2012



# 11.PERSONA

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

 Entrevista com a professora  e ex-aluna do IBC Maria Helena Franco

1. onde nasceu?
R. Nasci num lugar bem pequeno, chamado São Pedro de Caldas, sul de Minas Gerais, próximo a Poços de Caldas.

2. Com que idade veio para o RJ e o que motivou sua vinda para cá?
R. Eu vim para o Rio aos 16 anos. O que motivou essa vinda, foi o fato de que eu tinha uma grande vontade de estudar, porém lá não havia escola especializada nem condições de frequentar a mesma escola dos meus irmãos. Eu brincava de estudar, e, cheguei a inventar a minha maneira uma tabuada utilizando caroços de feijão.

3. Como tomou  conhecimento da existência de uma escola especializada aqui no RJ?
R. Meu pai tomou conhecimento do IBC, através do pai da Lúcia Zenun. Ela intermediou a tentativa de conseguir uma vaga para mim, pois eu já estava fora da idade  para as matrículas e além disso, nunca havia estudado.

4. Qual a causa da sua cegueira? Nasceu com o problema, ou surgiu depois?
R. Eu já nasci com o problema da visão. Alguns médicos dizem que a causa é ceratocone. mas, outros  não concordam que essa seja a razão da perda da visão. Numa família de 12 irmãos, apenas eu, e, a minha irmã caçula, nascemos cegas.

5. Onde cursou o segundo grau e a faculdade.
R. Fiz curso normal, no colégio  Santa Rosa de Lima e a faculdade de letras na Santa Úrsula.

6. Fale sobre  quais os recursos que utilizava para estudar depois que deixou o Benjamin Constant, e conte se encontrou muitas dificuldades.
R. Foi difícil, pois tinha que copiar muitas coisas em braille, utilizava o recurso dos ledores para gravar as matérias.
Encontrei algumas dificuldades para participar dos trabalhos de grupos.   tiveram momentos que eu tive vontade de desistir de estudar, pois além dessas coisas, eu era muito pobre e estava longe
da minha família.

6. Trabalhou em outro lugar antes de se tornar professora do IBC?
R. Não trabalhei em outro lugar. Comecei a trabalhar no IVC em 1982. Naquela época, não tínhamos tantos concursos como atualmente.

7. Nos fale sobre alguma recordação do período em que foi aluna do IBC.
R. Muitas são as lembranças desse período. Vou citar algumas pessoas importantes na minha vida. A Lúcia Zenun, que foi responsável pela minha vinda para estudar,  Professora Luzia Braz, que me apoiou quando eu não tinha onde ficar. Professor Jonir, que me ajudou quando eu tive um problema de saúde. Existem outras pessoas marcantes, mas, não dará para citar todos.

8. Porque decidiu seguir a carreira de professora?
R. Na verdade eu tinha vontade de fazer matemática, mas, percebi que seria mais difícil. Então decidi por letras, porque gostava de ler e queria ser professora.

9. Qual a diferença dos alunos de ontem, para os de agora?
R. Existe diferença sim, acho que os alunos de hoje, estão desistindo com mais facilidade. naquela época também tinham alunos que desistiam, mas, parece que as dificuldades ajudavam as pessoas a terem força de vontade para alcançar seus objetivos ao contrário de hoje, que as facilidades tecnológicas parecem não estimular os alunos a lutarem pelo que desejam.

10. Quais seus projetos para quando chegar a aposentadoria?
R. Por enquanto  ainda está um pouco distante a minha aposentadoria, mas, quando chegar, pretendo  fazer coisas que gosto e não tenho tempo atualmente. exercícios físicos, ler mais,  enfim, ainda não tenho nada definido.

11. Que mensagem gostaria de deixar para os leitores do contraponto?
R. Felizmente, o progresso  tem feito tudo melhorar, inclusive as condições para os deficientes fazerem concursos, desejo que todos continuem  lutando e seguindo em frente. Digo isso também para aqueles que não possuem deficiências.



# 12.SAÚDE OCULAR

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

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

*Coçar os olhos impede estabilização do ceratocone e é mais uma dificuldade quando a catarata aparecer

Brasília, 7/11/2012 - Portadores de ceratocone, que mantém o hábito de coçar os olhos com frequência, impedem que esta deformação da córnea se estabilize e são fortes candidatos a enfrentar problemas quando a catarata chegar com a maturidade. Quem alerta é o oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Mario Jampaulo. 

O ceratocone normalmente estabiliza-se. Mas, assinala o oftalmologista, para o portador que mantém o hábito de coçar e esfregar os olhos, sua evolução pode permanecer mesmo na maturidade e acarretar sérias dificuldades para obter um resultado satisfatório quando chegar o momento de fazer a cirurgia de catarata.

Cone - O ceratocone altera o formato e a espessura da córnea, deixando-a com o aspecto de um cone. Na maioria dos casos, aparece cedo, na adolescência, é progressivo, vem acompanhado da evolução do astigmatismo e pode estabilizar entre os 30 e os 40 anos de idade. "O ceratocone atinge uma a cada mil pessoas e é mais comum ocorrer entre adolescentes e jovens adultos, algumas vezes, é provocado ou agravado pelo hábito de coçar os olhos durante a puberdade, fase da vida em que a córnea está mais flexível", esclarece Jampaulo.

Ao manter o hábito de coçar os olhos com frequência, o paciente com idade acima de 30 anos pode prolongar o tempo de progressão da deformidade da córnea e sua curvatura que deveria estar estabilizando continua a aumentar. Quando, por volta dos 50 ou 60 anos, a catarata instala-se neste portador de ceratocone e, então, é necessário realizar a cirurgia de substituição do cristalino, pois este é o único tratamento existente, as medidas da córnea podem dificultar o cálculo da lente intraocular a ser implantada, comprometendo o resultado da facoemulsificação e gerando novos desconfortos ao paciente. 

Biometria - Mário Jampaulo explica que a biometria é o principal exame oftalmológico para calcular o grau da lente intraocular que será implantada na cirurgia de catarata em substituição ao cristalino opacificado, o que impede a visão nítida. Este exame fica menos preciso nos casos em que as curvaturas corneanas estão severamente aumentadas e irregulares. 

"A biometria é um exame essencial para o sucesso da cirurgia de catarata. Determina com exatidão as dimensões do interior do globo ocular e permite o cálculo do poder das lentes intraoculares. Mede ainda estruturas diversas que poderão estar alteradas durante a cirurgia de catarata. Sem este exame, o paciente não pode fazer a cirurgia de implante da lente intraocular", adverte o oftalmologista.

Cristalino - A catarata é uma condição que acomete todas as pessoas com idade acima de 55 anos, em média. Trata-se da opacificação do cristalino - lente natural dos olhos - que, em consequência do envelhecimento do organismo, torna-se amarelado e impede a passagem da luz para a formação nítida das imagens na retina e consequentemente no cérebro.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), anualmente, cerca de 600 mil brasileiros recebem diagnóstico de catarata e, com ele, o risco de cegueira reversível a partir da facoemulsificação.

Impedimento - Jampaulo reitera que, em alguns casos, o tratamento da córnea do paciente com ceratocone deve ser realizado antes da cirurgia de catarata. Essa estratégia promove soluções que aumentam as condições de  sucesso no momento de tratar-se a catarata.

O especialista do HOB conta que este tratamento conjunto dispõe, atualmente, de uma série de recursos que levam a bons resultados. 

Tratamento - Para tratar o ceratocone existem soluções como implantes de anéis intracorneanos, os quais retraem a deformação da córnea. Há ainda o crosslinking, um tratamento cirúrgico que consiste no enrijecimento da córnea por meio da aplicação de riboflavina (vitamina B2) e aplicação de luz ultravioleta. Quando a córnea estiver estabilizada, mas ainda houver resquício de astigmatismo, o uso de lentes intraoculares tóricas, próprias para corrigir este erro refrativo, podem ser uma solução a ser analisada pelo oftalmologista, esclarece Mário Jampaulo.


* Olho grande sinaliza irregularidades que devem ser investigadas rapidamente

Brasília, 22/10/2012 - Parte da face relacionada à oftalmologia e pouco citada ainda, a órbita é o local onde ocorrem, pelo menos, duas situações que fazem os olhos parecerem crescidos e podem comprometer a visão, são os tumores e a Doença de Graves. 

A órbita é o local onde está o globo ocular e as estruturas do olho que são os nervos, gorduras e músculos, explica o especialista desta área, no Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Rodrigo Durães. Ele explica que os eventos na órbita ocular não são raros de ser diagnosticados, contudo, pouco situados, porque, no Brasil, existem poucas instituições de ensino que oferecem esta especialização.

Para ser didático, Durães, que fez especialização na Universidade de São Paulo (USP), ilustra que "as estruturas que estão entre o globo ocular e a parte óssea da face estão na cavidade orbitária". 

Olho grande - A órbita ocular é uma área sobre a qual as pessoas comumente não estão atentas e procuram o médico somente quando percebem que "o olho está grande", assinala o médico reproduzindo os relatos de seus pacientes. 

E o olho grande normalmente evidencia irregularidades dentro da órbita, confirma o oftalmologista. Ele explica que, nos casos de presença de tumores, mesmo aqueles que exigem a presença de um oncologista para a realização do tratamento em conjunto, o paciente procura primeiro o oftalmologista, uma vez que a pressão causada atrás dos olhos provoca a aparência de aumento. "Na maioria das vezes, os casos são unilaterais e o paciente percebe a alteração com maior facilidade", sublinha. 

Sem dores - A visita ao oftalmologista logo que perceber alterações é importante, aconselha o médico, porque grande parte dos tumores não provoca dores, apenas em casos em que está muito avançado ou acompanhado de inflamação. 

Quando o tumor é benigno, nem sempre é necessário removê-lo e o tratamento é feito somente com o oftalmologista. Porém, se há indicação de câncer, é preciso que seja retirado e conte com acompanhamento de um oncologista, frisa Durães. Ele comenta que, mesmo sendo pouco comentada, a órbita é uma região que vem apresentando muitos avanços no seu trato seja em técnicas cirúrgicas, seja em material utilizado para sua reconstrução, especialmente, da estrutura óssea comprometida. Essas inovações são importantes na recuperação dos pacientes, segundo o especialista do HOB, e vêm garantindo que mesmo com o nervo óptico comprimido por um tumor, após o procedimento cirúrgico, seja possível recuperar a visão totalmente em muitos casos. 

A cirurgia de retirada de tumores, na órbita ocular, exige anestesia geral, dois dias de repouso absoluto, com aplicação de compressa gelada, duas semanas de licença do trabalho bem como para a realização de qualquer atividade física. 

Doença de Graves - Por motivos estéticos ou funcionais o tratamento para o olho grande que tem origem na Doença de Graves também é na região da órbita ocular. A Doença de Graves é provocada pelo hipertireoidismo e além de levar o paciente a ficar com os olhos vermelhos, irritados, semelhantes a uma conjuntivite, quando em fase inflamatória, também faz com que se desviem um pouco e fiquem projetados para a frente. Ocorre que o descontrole hormonal que esta oftalmopatia causa faz com que os músculos da órbita fiquem aumentados, observa Durães. 

A alteração deve-se ao aumento de hormônios tireoidianos, na maior parte dos diagnósticos e por esta razão o tratamento consiste em controle hormonal com acompanhamento de um endocrinologista, antes que o oftalmologista especializado em órbita realize qualquer procedimento. 

A Doença de Graves recebe este nome em homenagem ao médico Robert Graves que a descreveu em 1835. Ele identificou a anomalia como uma doença autoimune, que gera alterações no funcionamento das glândulas tireoides e apresenta irritação nos olhos e nas pálpebras.

Fraturas - Outros casos que ocorrem na região da órbita ocular são as fraturas. Essas não deixam o olho grande e normalmente são consequência de acidentes de trânsito, esportes de impacto e quedas. As fraturas na órbita normalmente atingem um ossinho chamado lâmina papirácea, muito fino, de espessura semelhante a uma folha de papel, descreve Rodrigo Durães, e o assoalho da órbita. Nesses casos, o tratamento também é cirúrgico, afirma o médico, mas diferente do que acontece em situações que devem ser reparadas por um cirurgião bucomaxilofacial ou de cabeça e pescoço, "não há cicatrizes visíveis, porque o procedimento é feito pela via transconjuntival (a parte vermelha do canto do olho), sem cortes na pele".

O pós-cirúrgico para recuperação do tratamento também exige "retorno a todas as atividades somente após 15 dias em média", esclarece o especialista. 

Mais informações

Assessoria de imprensa do HOB

ATF Comunicação Empresarial

Contatos:
Teresa Cristina Machado e José Jance Grangeiro
Tel.: (61) 3225-1452 



#13. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

* Nome: Mariângela Batista de Oliveira

Natural  do Rio de Janeiro, nascida em 01 de setembro de 1972.
Vínculo com o I B C: 1984 A 1989,  como aluna, onde fez também o curso de massoterapia.
Formação: segundo grau, concluído no Instituto Rangel Pestana, em Nova Iguaçu.
Profissão:  Técnica judiciária.
Estado civil: solteira,
Filhos: Pedro Felipe de Oliveira com 13anos.

Considerações:
Atuou durante muito tempo no coral do Benjamin Constant,
Trabalhou no Benjamin Constant, na biblioteca e na imprensa braille.
Após prestar concurso, passou a trabalhar no serviço social da Vara de infância, da juventude e do idoso, no fórum de Nova Iguaçu.
Utiliza o sistema Dosvox.
Além de ser uma menina muito simpática a todos, é super responsável com suas tarefas. Sempre pronta a ajudar os amigos.

Contatos:
Fone: (0xx21) 8857-9129
EMAIL: O_MARIANGELA@IG.COM.BR

Objetivo: contato/intercâmbio com novos e, principalmente, antigos colegas...


#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

*Mais um sol no universo.

Ontem chegou mais um sol no universo!
Era aquela que quando pequena, me embalou cantando versos.
Me ninou em seu colo quente e macio.
Era minha outra mãe,.
Era quem amava o que sou.
Era e será sempre minha vó!
E num lindo por de sol, entre lágrimas de saudade, sussurramos:
Até um dia!
Minha vó, ainda está em mim, teu cheirinho da minha infância!
Ainda está em minha memória cada roupinha de crochê que enfeitava minha
tenra idade, feitas por tuas delicadas mãos!
Tua risada ainda vai me fazer sorrir.
Teu canto ainda vai me fazer cantar.
Tua doçura vai continuar a me adoçar.
Tua essência vai continuar a me perfumar.
Expresso aqui de maneira simples, todo teu ser.
Simples como foi, todo teu viver.
Obrigada Senhor, por ter sido escolhida por ti, para ser herdeira dessa
mulher!
Herdeira das riquezas que nenhum tesouro do mundo pode comprar!
Senhor, por favor, acolhe esse sol que acabou de chegar!
Esse sol foi enviado à terra por ti, e agora está em teu colo para ser
mais um sol no teu reino a luzir!

Uma chuva de beijos de teus filhos, netos, bisnetos irmã e amigos.

Te amarei pra sempre!

Suilan Lira Sena.


*Senhor Redator:

Já tentamos falar aos quatro cantos: aos que dizem que nos representam, aos que nos geraram, aos que nos conduzem por aí afora, aos que nos movem e nos comovem, a todos, Sr. Redator! O governo do país já sabe do nosso pedido e nada de concreto e real foi feito. Deu-nos alguns engodos para paliar e descomprometer o papel que lhe cabe.

Dos APROVEITADORES, nem falamos mais! Esses vivem "se fazendo" às nossas custas...

Vendem a nossa imagem em troca de mordomias e de desafetos. Brigam entre si para ver quem aproveita mais do poder de iludir e de trapacear!

Não aguentamos mais essa farsa, essa desventura, essa desgraça!

Somos esquecidos, usados e abandonados por todos aqueles que não acreditam em nós, inclusive os que arvoram nos representar...

Todos nos olham com o olhar da "piedade misericordiosa do Senhor" e nos humilham como seres humanos!

Senhor Redator, publique e propague a todos os cantos, pela sua gentileza...

Peça que NÃO NOS DÊ MAIS UMA ESMOLA PELO AMOR DE DEUS...

Alerte que não seja dado dinheiro aos pedintes que o fazem em nosso nome!

Peça que não dê esmolas que sequer nos saciam a fome, a sede, a nossa dor...

Senhor redator, por favor, divulgue que queremos ser cidadãos, dignos e iguais a todos...

Queremos sim, estudar com dignidade, morar e comer com decência, ter direito a ir e vir, trabalhar e ser pleno como ser humano... ESMOLA MAIS NÃO, senhor Redator!

Por favor, coloque nas manchetes, que precisamos acabar com o "mercado da esmola" em nome do cego...

Queremos ter o direito de ser felizes e plenos sem passar sempre pelo olhar da piedade...
ESMOLA MAIS NÃO, PELO AMOR DE DEUS!!!

Sei que alguns gostam e se acomodam, mas, eu e muitos de nós, não!!!
Entretanto, vivem pedindo esmolas em meu nome e em nome dos meus companheiros: Dê
uma esmola ao ceguinho, pelo amor de Deus!

Não, Sr. Redator, não posso mais me calar diante disso!

Publique em seu jornal, com grandes manchetes e letras garrafais, que as pessoas desse mundo não devem dar mais dinheiro como esmolas para cegos e para quem pede em nome desses!

Ajudem-nos sim a construir um mundo igual!

Ajudem-nos a falar de educação plena e com livre acesso para nós cegos e para os outros discriminados desse país!

Ajudem-nos a acabar com o "tutelanismo conveniente e depravado" que existe e para o qual usam o nosso nome!

Ajudem-nos a criar leis que propiciem dignidade a nós os cegos como cidadãos plenos de uma sociedade tão injusta consigo mesma!

Ajudem-nos a crescer como seres humanos e não como eternos pedintes de favores e de esmolas sem que elas nada nos tenham dado em troca real até agora!

Brade, Sr. Redator, publique mil vezes na primeira página desse jornal, para que essa amargura e desventura da esmola saia de mim e de meus companheiros...

Coloque em todas as cores e de todos os tamanhos! NÃO!

NÃO NOS DÊ MAIS ESMOLA, PELO AMOR DE DEUS!!!

// Marilza Vieira de Matos Salvador-Ba
Cega desde os 28 anos de idade

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


#15. ETIQUETA

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

Como se comportar em um almoço de negócios

Você já teve dúvidas sobre como convidar um cliente para uma reunião de negócios? E como tratá-lo nessas ocasiões? Levantei algumas dicas que com certeza vão ajudá-lo a se sair bem e a evitar saias justas.

1. Escolha um restaurante cômodo para o convidado. Pergunte, informalmente, se ele tem alguma preferência ou restrição. Reserve um local sempre com antecedência, para evitar surpresas desagradáveis.

2. Chegue antes do convidado. É uma tremenda indelicadeza atrasar-se e deixá-lo esperando.

3. Ao fazer o pedido, você pode até sugerir ao convidado algo que já conhece. Mas deixe-o completamente à vontade para escolher. Comentários sobre o preço ou tamanho do prato estão proibidos.

4. Embora não seja obrigatório, é de bom-tom só começar a comer quando todos os presentes estiverem servidos.

5. Quem convidou, mesmo sendo mulher, paga a conta. Se você já conhece o convidado de contatos profissionais anteriores e ele insistir, não há problema em dividir. É educado deixar uma gorjeta para o garçom se o serviço tiver saído a contento.

6. Tempo é o recurso mais raro na vida dos profissionais. Não arraste um almoço além de duas horas. Fique atento para possíveis sinais do seu convidado, como colocar o guardanapo em cima da mesa, olhar muito o relógio ou pedir o cafezinho - é hora de pedir a conta.

7. E se o convidado não demonstrar a menor pressa em ir embora, enquanto você tem outro compromisso? Se ele for realmente importante para os seus negócios, peça licença, saia da mesa e ligue, desmarcando a sua próxima reunião.

8. Se você for fechar algum negócio importante durante o almoço ou jantar, muito cuidado na escolha do restaurante. Os muito cheios e barulhentos podem acabar atrapalhando a sua reunião.

9. Surgiu um imprevisto e você não pode comparecer ao almoço marcado. Arrume alguns minutos para ligar pessoalmente para o convidado e se desculpar. Mandar a secretária telefonar avisando é o cúmulo da indelicadeza.



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* No consultório do dentista em Paris

Estava eu em Paris quebrei meu dente com uma azeitona e tive que ir ao dentista!

no dentista ele perguntou ao meu amigo:

- ele quebrou qual dente?

meu amigo francês respondeu;

- pergunte a ele, ele fala francês! Ele só é cego, ele fala normal!

Gozando do dentista!


OBS.:  Os fatos, por uma questão, meramente didática/pedagógico/cultural, foram
tornados públicos... (Colunista titular: Duda Chapeleta)
PS.: se você tem histórias, causos, experiências próprias, do gênero, mande para nossa
redação, sua privacidade será rigorosamente preservada.


#17. GALERIA CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE

* Ernesto Hill Olvera

(Por J. J. de Lima)

Astro de intensa força e de brilho ofuscante, fulgura hoje, nesta "Galeria", iluminando dominador, os céus da musicalidade do colombiano continente.

Filho do trópico ardente, incendeia-lhe a alma o fogo da genialidade, espargindo pelo mundo inteiro vivas centelhas, transformadas em ondas sonoras, arrancadas a um instrumento, o órgão -- máquina inanimada – a que ele transmite voz e expressões humanas.

Trata-se do jovem cego Ernesto Hill Olvera, organista mexicano que no momento empolga toda a América e principalmente sua pátria e a vizinha nação do norte, cujas estações de rádio e televisão disputam-lhe a preferência, oferecendo-lhe fabulosos contratos, numa porfiada corrida, e tentando o privilégio da primazia honrosa de sua apresentação ao colossal público, sempre pronto a aplaudir, incentivar e estimular aos gênios em todas as suas manifestações. Ernesto Hill Olvera é hoje, já se disse, o músico jovem que mais alta remuneração aufere no hemisfério ocidental, graças a seus dedos milagrosos que emprestam romanesca alma ao maravilhoso órgão, do qual se tornou um verdadeiro mago. O órgão sob seu domínio, fala; sim, fala, com todas as letras, pronunciando as
palavras das canções por ele executadas, de maneira realmente impressionante, conforme se pode observar na gravação da bela "Quiereme mucho", de Gonzalo Royg, que constituiu no Rio de Janeiro, quando do seu aparecimento, um verdadeiro recorde de vendas, estando praticamente
esgotada, pois adquiri-la é atualmente tarefa difícil. Nascido de pais pobres, fazendo parte de uma vasta irmandade de 10 irmãos, abrira os olhos perfeitos, ao mundo, em Mezquital del Oro, no Estado de Zacatecas, México, terra de sol e tradições, de beleza e cultura, berço de heróis
indômitos, quais Guatimozim, Juarez, e quantos mais; aquele, altivo, torturado sobre as brasas de Cortez e morrendo impávido para não sobreviver à morte de seu glorioso império, e este índio de humilde origem, mas que se fez um dia grande mestre, guerreiro valente, libertador intransigente, estadista impoluto. A criança frágil, cujas pupilas ávidas de luz daquele belo sol de sua pátria, de tão pouco usufruíra ainda, fora lançada repentinamente, quando nos braços maternos atravessava um campo, em meio a atroz tormenta, aos 7 meses apenas, nas trevas materiais, para talvez, quem sabe? Como tantos outros, guiado pela mão do destino caprichoso, sobrepor-se ao seu meio, elevar-se às culminâncias da glória e da fortuna, que nem sempre fazem distinção na escolha de seus eleitos, chamando ao seu seio, filhos da planície, das choupanas, do pó, da lama, por vezes. Foi Guadalajara, a cidade magnífica do oeste mexicano, de tantas grandezas e encantos, que Ernesto
Olvera, engolfado nas sombras densas, aos 9 anos, entrou em contato pela primeira vez com a rósea aurora de sua redenção, porquanto, foi ali que, ingressando na escola para cegos da Divina Providência, seus dedos mágicos e predestinados, tocariam os mágicos e providenciais pontinhos
salientes do Divino Luís Braille, o maior e mais genial não-vidente de todos os tempos, conduzindo ao cérebro privilegiado, os clarões do saber, destinados a iluminarem-lhe a ampla estrada de uma risonha existência. Templo sagrado de ensino, aquela escola modesta, proporcionou-lhe o curso primário e descobriu-lhe a natural vocação musical, evidenciada desde muito cedo pela facilidade demonstrada durante os 4 anos de estudo de piano na mesma realizado. Sobre flores não foram entretanto os primeiros passos de Hill Olvera, em sua caminhada para a vitória. Pressentindo-se artista, adolescente ainda, sonhando riqueza e fama, cheio de ilusões e acicatado pelas
necessidades, atirou-se ao trabalho, procurando impor-se nos salões e modestos teatros como pianista. Muito alto, porém, pairava seu ideal, a fácil conquista da culta capital asteca, que rendida à sua arte, dar-lhe-ia, estava certo, a moeda para o sustento do corpo e a consagração para júbilo do espírito. Ingênua ambição, perdoável à juventude inexperiente... Dura decepção. Foi repelido; fracassou. 
Desiludido, retornou a Guadalajara, aos estabelecimentos simples onde ensaiara, ousado seus primeiros vôos.

Estava todavia naquele meio despretensioso, da cidade de seu destino, a chave encantada que lhe abriria inesperadamente as portas da glória. 
Adquire com sacrifício um velho órgão, cujas teclas serão brinquedos sob seus dedos; e brincando, um dia, entre amigos e camaradas, arranca de seu fiel companheiro de todas as horas, nítidas palavras, pronunciando claramente os nomes de colegas de trabalho; e por fim, fragmentos de
canções populares, sendo das primeiras interpretadas, a já citada e conhecidíssima "Quiereme Mucho" seguida de outras também famosas em terras americanas: "Marta", "Un viejo amor", "Oración Caribe", "Te quiero, dijiste", "Piensa en mi", etc. Hoje Olvera constitui verdadeira
atração nos teatros da capital que, compreensiva, acolhe agora orgulhosa em todas as suas principais casas de espetáculos, aquele filho cego, outrora pobre, simples, desprezado. Tem o jovem artista no momento vinte anos, e apesar do verdor da idade, independente pecuniariamente, cercado
de admiração e louvores, não se deixou embriagar pelo grande êxito, dormindo sobre os louros, abandonando-se à ociosidade e aos prazeres passageiros. Domina-lhe o nobre ideal de libertar definitivamente sua família das dificuldades financeiras, tendo também em vista constituir em breve seu próprio lar, enamorado que está de sua noiva "Morena, graciosa e bonita". Ultimamente, as mais importantes televisoras ianques, fazem-lhe magníficas propostas, incentivando-lhe o talento,
insistindo para que ele faça expressar-se em inglês, seu maravilhoso instrumento. E sem nenhum complexo, visando um futuro dourado, calcando aos pés as decepções sofridas no início de sua carreira artística, marcha atomicamente Hill Olvera, "A maravilha musical do século" como é
chamado, rumo à glória meta por tantos almejada, mas por pouquíssimos alcançada. E essa vertiginosa e triunfal marcha, empreendida corajosamente por um batalhador invidente, é já incontestavelmente reconhecida e admirada por todo o vasto globo, "demonstrando uma vez
mais, e a cegueira física não constitui obstáculo para a refulgência espiritual que um homem embora submerso materialmente nas trevas, pode conquistar a admiração de todos, se em seu coração e em seu cérebro abriga o gênio".

REVISTA BRASILEIRA PARA CEGOS / Maio de 1957



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

1- Série A de Fut 5 terá transmissão ao vivo pela internet

Abaixo, trago uma importante notícia, qual seja, a transmissão da copa Brasil de Futebol de 5 série a.

Campeonato começa na manhã desta terça-feira (20), com o atual campeão ICB (BA) enfrentando a APACE (PB).
A novidade que começou no nacional de goalball disputado em Goiânia, no mês de outubro, com a transmissão ao vivo dos jogos, e que depois teve no Grand Prix Infraero de Judô, em Belo Horizonte, será uma das atrações da Copa Brasil Série A de Futebol de 5. Os internautas poderão acompanhar a principal competição da modalidade no país através da internet. O evento começa nesta terça-feira (20), em São Paulo, e termina no próximo domingo (25).

Transmissão
O LeiaJá, empresa situada no estado de Pernambuco, irá trabalhar com uma equipe de profissionais, que vai proporcionar ao internauta à melhor cobertura possível do evento, fazendo com que as pessoas sintam-se na arquibancada, no calor do jogo, além disponibilizarem flashes e compactos das partidas. Ao todo são oito componentes, com dois cinegrafistas, dois repórteres, um fotógrafo, um narrador, um diretor de tecnologia da informação e um diretor de imagem.
Para assistir os jogos os amantes da modalidade tricampeã paralímpica terão três opções.
CBDV 
LeiaJá 
Mundo Cegal

Serviço
Evento: Copa Brasil de Futebol de 5
Data: 20 a 25 de novembro
Horário: 8h30 (16 e 17/11); 8h (25/11)
Local: Escola de Educação Física da Polícia Militar
Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 548 – Canindé – São Paulo/SP
Valor: Entrada franca

- - -

2- ILBES (ES) é bicampeão da Copa Brasil de Futebol B2/B3

Goleiro da URECE e atleta do time campeão receberam prêmios individuais 
Com cem por cento de aproveitamento o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo – ILBES conquistou o bicampeonato da Copa Brasil de Futebol B2/B3 na manhã do último domingo (18), depois de vencer o IBC (RJ) por 6 a 0, com gols de João (3), Pedro (2) e um contra. A equipe capixaba não tomou conhecimento dos adversários e ganhou todas as partidas por três ou mais gols de diferença.
A equipe do Espírito Santo chegou com pinta de favorito para a disputa do caneco, e a teoria foi levada para a prática. Com uma equipe bem postada em quadra, o entrosamento e qualidade individual dos atletas fizeram a diferença e a equipe foi soberana durante toda a competição. O IBC com uma equipe bastante jovem e promissora, contava com o talento e a experiência do camisa 7 Antônio. No entanto os donos da casa sentiram a falta de Maycon Bruno, o craque da equipe, que ficou fora da grande final para cumprir suspensão automática, devido ao cartão amarelo recebido na semifinal contra a URECE (RJ).
O início da partida foi movimentado, com o ILBES imprimindo um ritmo acelerado durante os primeiros 20 minutos de jogo, e o primeiro tempo terminou 3 a 0 em vantagem para os capixabas. Na segunda etapa, a equipe continuou pressionando e chegava frequentemente ao ataque levando perigo para o goleiro Matheus. Com mais três gols no segundo tempo, a equipe fechou o marcador em 6 a 0, garantindo o bicampeonato da competição.
Na disputa do terceiro lugar, a URECE venceu de forma apertada o time da ADVIMS (MS), por 1 a 0, e ficou com o bronze. O gol decisivo foi marcado pelo jogador Daniel.
Entre os destaques individuais, Andreonni, goleiro da URECE, recebeu o título de melhor atleta da posição, e João do ILBES, sagrou-se goleador do campeonato, com 7 gols marcados, um na frente do vice artilheiro, Wesley, do IBC.

Resultados
Sexta-feira (16)
Jogo 01 – CAP (BA) 0 x 2 ACLI (SP) – Grupo A
Jogo 02 – AEDV (PR) 0 x 2 URECE (RJ) – Grupo B
Jogo 03 – ADVIMS (MS) 4 x 1 AESPD (ES) – Grupo C
Jogo 04 – ILBES (ES) 8 x 0 CAP (BA) – Grupo A
Jogo 05 – ADEVIPAR (PR) 5 x 0 AEDV (PR) – Grupo B
Jogo 06 – IBC (RJ) 0 x 0 ADVIMS (MS) – Grupo C
Sábado (17)
Jogo 07 – ILBES (ES) 4 x 1 ACLI (SP) – Grupo A
Jogo 08 – ADEVIPAR (PR) 0 x 3 URECE (RJ) – Grupo B
Jogo 09 – IBC (RJ) 6 x 1 AESPD (ES) – Grupo C
Jogo 10 – ILBES (ES) 4 x 1 ADVIMS (MS) – Semifinal
Jogo 11 – IBC (IBC) 2 x 1 URECE (RJ) – Semifinal
Domingo (18)
Jogo 12 – ADVIMS (MS) 0 x 1 URECE (RJ) – Bronze
Jogo 13 – ILBES (ES) 6 x 0 IBC (RJ) – Final

Termino esta coluna desejando que meus leitores sejam abençoados por Deus. Até a próxima!



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

MATERIAL ESPECIALIZADOS
Amigos, 
Disponho de material especializado para deficientes visuais e desejo divulgar a lista do mesmo para os interessados.

 1 -- Agulha de fundo falso para costura, pacote com 12 agulhas: R$10,00
 2 -- Baralho adaptado, 2 jogos: R$12,00
 3 -- Bengala dobrável em alumínio, com 5 gomos (diferentes tamanhos): R$35,00
 4 -- Bengala dobrável em alumínio, com 7 gomos (diferentes tamanhos): R$40,00
 5 -- Bolsa com 4 divisórias para separar  cédulas, unissex, na cor preta: R$5,00
 6 -- Calculadora de bolso, com tampa, voz, (em espanhol): R$60,00
 7 -- Elástico roliço, no. 5 para bengala (2 m): R$ 2,00
 8 -- Estojo com bloco em espiral, para reglete de bolso: R$8,00
 9 -- Etiqueta adesiva, para escrita braille, pacote com 10 unidades: R$1,00
 10 -- Fita métrica adaptada: R$6,00
 11  -- Guia para assinatura em alumínio: R$3,00
 12 -- Papel para escrita braille, gramatura 150, pacote com 100 folhas: R$8,00
 13 -- Ponteira completa para bengala (ponteira e protetor): R$3,00
 14 -- Protetor para ponteira de bengala em borracha, pacote com 10 unidades: R$5,00
 15 -- Protetor para ponteira de bengala em plástico, pacote com 10 unidades: R$5,00
 16 -- Punção em madeira: R$5,00
 17 -- Punção em plástico, modelo anatômico: R$5,00
 18 -- Punção em plástico, modelo sextavado: R$5,00
 19 -- Reglete com base em madeira e régua em alumínio, com 4 linhas e 27 celas: R$45,00
 20 -- Reglete de bolso em alumínio, com 4 linhas e 15 celas: R$30,00
 21  -- Reglete de bolso em alumínio, com 4 linhas e 20 celas: R$35,00
 22 -- Reglete de mesa em plástico, com 29 linhas e 33 celas: R$25,00
 23 -- Régua plana para leitura (visão reduzida): R$25,00
 24 -- Relógio de pulso com fala em português: R$35,00
 25 -- Relógio despertador de mesa com fala em português: R$50,00

As encomendas deverão ser feitas por uma das 3 formas abaixo:
Carmen Coube
Rua das Laranjeiras, 136, apto. 1306
Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro RJ
 CEP: 22240-000

pelo e-mail: carmencoube@uol.com.br

ou ainda pelos telefones: (0xx 21) 22-65-48-57 e(0xx 21) 98-72-36-74

***

LOCALIZAÇÃO DE REMÉDIOS
Utilidade pública.
Uma joia que  repasso aos amigos
Basta digitar o  nome do remédio desejado no site abaixo, e você terá também os genéricos e  os similares de todas as marcas com os respectivos preços em todo o  Território Nacional. Como tudo que é bom não é divulgado, peço-lhes que  divulguem aos seus.
http://www.consultaremedios.com.br/

***

IMAGENS SOLIDÁRIAS( EXAMES BARATOS)
Se você conhece alguém que precisa, indique!

EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO de SAUDE
Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender a população de baixa renda. A Kodak, GE, Amil e outras empresas da área de saúde patrocinaram este lindo projeto!

Para se ter uma ideia, os exames, que custam, na rede privada, cerca de R$ 850,00, são oferecidos por R$ 120,00.
Repassem para todos que necessitam ressonância magnética, ultrassom e mamografia e não podem pagar.

Rua São Clemente, 216 - Botafogo
Confiram o site deles:  www.imagemsolidaria.com.br

***

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

De: "Marli" <mt.schmitt@terra.com.br>

Olá Valdenito

Muito obrigada pela suas respostas a respeito da escola virtual, lista dos Ex-Alunos do Ibc e também, o Jornal contraponto.
Sim, quero participar da lista dos Ex-Alunos. Autorizo você a me incluir. Ainda, lhe peço que me permita participar do jornal contraponto. Tenho a certeza, de que vou gostar de tê-lo como leitura permanente. Infelizmente, não fui aluna do Ibc, mas, sei que teria lucrado muito se o tivesse sido.
Quanto a Escola, Virtual, vou entrar no site assim que puder para conhecê-la. Não pude por falta absoluta de tempo. Assim que lá eu me conectar, lhe envio minhas impressões.
Valdenito, quero lhe agradecer a amável correspondência e seu grande interesse em ajudar-me na minha inclusão em tão maravilhosos meios de comunicação. Muito obrigada. Que você prossiga cada vez melhor em seu trabalho e em sua vida pessoal.

Grande abraço

Marli Schmitt

***

Salve Marli,

Sempre as ordens, disponha.

Valdenito de Souza – Redação

- - -

De: "Zilza" <abelhaprimavera@hotmail.com>

Ei, Valdenito. Tomei a liberdade de lhe enviar esse email porque, em conversa, com o Rege, disse a ele que gostaria de receber a revista contraponto por email. Algumas pessoas, de vez em quando me enviam alguns artigos mas eu gostaria de ser assinante da revista. Então, o Rege me passou o seu email. Por favor, se possível, salve o meu email e envie-me a revista contraponto. Agradecida, abraços.

***
Salve Zilza,

Farás parte do nosso cadastro doravante.

Obrigado

Valdenito de Souza - redator

---

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

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

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

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

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

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

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

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

*****
 

