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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:


A ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO IBC MARCA PRESENÇA  NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RJ

Mais uma vez o Contraponto  ratifica a  importância da nossa entidade na concretização da lei 6.542/2013 (LEI QUE  GARANTE DIREITOS DE DEFICIENTES VISUAIS EM CONCURSOS 
PÚBLICOS), dispositivo legal, por demais relevante para nosso segmento.
(Confira a lei no portal da associação (exaluibc.org.br/legislacao.htm).
Veja também, abaixo na coluna "DE ÔLHO NA LEI", a análise do nosso colunista Márcio Lacerda, que junto com outro companheiro Claudio  Panoeiro, elaborou o texto da lei.

A Associação dos Ex-alunos do IBC, teve papel importante na elaboração desta lei (sugestão/mobilização/acompanhamento), o que vem a ser, mais uma  marca na sua história.

Parabéns a seu quadro associativo e diretoria.



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

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

No dia 5 de novembro, realizamos uma entrevista para o Projeto memória com a professora Carla.

No dia 9 de novembro, em parceria com o Conselho Brasileiro para o Bem-estar do cego, realizamos a última etapa do Campeonato estadual de dominó.

Nos dias 15 e 16 de novembro de 2013, realizou-se em Bento Gonçalves, RS, o 16o. encontro dosvox. A associação  se fez presente através da participação da tesoureira Ivonete Santos.
No citado evento, foram mostrados programas que encontram-se em andamento para serem lançados na versão 5 do dosvox. Houve uma demonstração do futevox, que é um jogo de futebol que será jogado através de comandos do dosvox. Alguns jogos educativos também serão criados e outros existentes melhorados.  foi  mostrado um aplicativo para acesso ao facebook através do dosvox. Também foi realizada uma palestra sobre  o ensino do dosvox a distância para professores de vários estados,  houve um painel sobre  Projetos de matemática avançada com Dosvox (Latek, escrita de gráficos  e processamento matemático de som),que facilitará o ensino de matemática para cegos.  Não houve nenhuma programação cultural, tendo ficado por conta de cada participante esse planejamento, o que prejudicou um pouco a  integração dos encontristas. A versão nova do dosvox tem previsão para ser lançada em março de 2014.



#3. O IBC  EM FOCO

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




Em sequência retomo o documento coletado pelo companheiro Paulo Felicíssimo Ferreira, reproduzindo os escritos de Cláudio Luiz da Costa, Diretor à época.

História Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos Quinta Parte


No  dia  23  deste  mês,  baixou  o  decreto  estabelecendo  uma  tabela provisória das gratificações aos empregados do Instituto. *

Decreto nº 1434 de 23 de  setembro  de  1854,  que  determina  a  tabela provisória das gratificações do Imperial Instituto dos Meninos Cegos

Hei por bem, em virtude do que dispõe  o  Art.  43  do  Regulamento  que baixou com o decreto nº 1428, de 12 do corrente, aprovar provisoriamente a tabela junta, que fixa as gratificações do diretor,  capelão,  médico, professores e mais empregados do Imperial Instituto dos Meninos Cegos.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do meu Conselho, Ministro  e  Secretário de Estado dos Negócios do  Império,  o  tenha  assim  entendido  e  faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1854

Com a rubrica de S. M. o Imperador

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz


Tabela provisória

Diretor: 1:600$000; Capelão e professor de  religião:  600$000;  médico: 400$000; professor de 1ªs letras:  600$000;  dito  de  música:  600$000; inspetor de alunos: 400$000.
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Neste mesmo dia, havia requerido o Dr. Sigaud a nomeação  de  sua  filha cega para professora de primeiras letras e música da classe das  alunas, cujas matérias já lhes ensinava desde que elas começaram a entrar para o Instituto; mas o  Governo  ainda  não  estava  decidido  a  manter  esta
classe.

Na mesma ocasião em que o Dr. Sigaud fizera aquele requerimento,  propôs para  repetidor  das  primeiras  letras  dos  meninos  ao  aluno  Carlos Henriques Soares que foi o primeiro que se habilitara para exercer  este emprego.

A D. Adele Maria Luísa Sigaud concedeu o Governo a  gratificação  mensal de 50$000, principiando a vencê-la do 1º de novembro  do  mesmo  ano  em diante; e a de 20$000 por mês  ao  repetidor  proposto,  que  começou  a percebê-la no 1º de janeiro de 1855.

Mas não encontramos no arquivo do Instituto os avisos em que  se  mandou abonar estas gratificações; necessariamente deveriam ter sido expedidos, porque nas contas que se apresentavam ao Governo apareciam  as  parcelas desta despesa.

O aviso nomeando interinamente a D. Adele para o professorado que ela já exercia, foi datado de 5 de fevereiro de 1856 ???.

Este fato indica que o Governo ainda  até  então  se  achava  irresoluto sobre deixar permanecer a classe das alunas.

Os Cuidados de uma família de esmerada educação, cheia de  dedicação  em benefício das infelizes crianças cegas,  tão  caridosa  como  a  do  Dr. Sigaud, eram indispensáveis aos educandos, que concorriam no  estado  em que
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eles ordinariamente se apresentam,  desprovidos  da  educação  física  e intelectual próprias das primeiras idades.

Poucas exceções aparecem ??? em crianças pertencentes às  classes  ricas ou abastadas; as que vêm das pobres  ou  indigentes,  abandonadas  pelos pais por mal entendida compaixão e pela crença de que são seres inúteis, e pior ainda quando, pela mais infame  especulação  dos  próprios  pais,
estiveram atiradas pelas ruas pedindo esmolas, apresentam-se sem hábitos de asseio, sem saberem nem comer com  decência,  nem  rezar,  nem  falar mesmo, prejudicados com muitos cacoetes, tais como a de meterem os dedos nos olhos, de balançarem-se de um para o outro lado com todo o corpo  ou somente com a cabeça, e outros. Alguns vêm  tão  estúpidos  que  simulam imbecis ou mentecaptos por defeito orgânico confundindo-se com os que  o são verdadeiramente. Disto provém a impossibilidade de se  poder  muitas vezes conhecer, sem que se os observe por algum tempo, se  o  defeito  é devido à falta da  educação,  que  com  ela  desaparece,  ou  ao  estado patológico do cérebro, em cujo caso é irremediável.

Pode-se pois avaliar quanto trabalho e paciência convém empregar-se para se alcançar a precisa  educação  destas  deploráveis  crianças.  As  que provêm das boas famílias  fazem  consideráveis  diferenças;  apenas  são caprichosas e nimiamente suscetíveis o que facilmente  se  corrige.  Nas
diferentes classes sociais  dos  videntes  não  se  notam  tão  extremas disparidades.

É porém nas classes dos pobres indigentes onde existe
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maior número de crianças sem vista.

Será porque estas classes formam,  em  todas  as  populações  um  número comparativamente mais elevado que  o  das  classes  abastadas  e  ricas?
Acreditamos que não: a mortandade das crianças no primeiro septenário da vida é consideravelmente maior naquelas classes do  que  nestas,  e  por este fato, o número  das  crianças  desta  fica  ao  menos  igualado  ao daquelas.

Cumpre-nos confirmar com as nossas observações o  que  a  este  respeito temos lido em diversos relatórios sobre o Instituto dos Jovens Cegos  de Paris.

O maior número de crianças com a vista perdida  consta  das  vítimas  da oftalmia purulenta dos recém-nascidos. Segue as que cegam por  oftalmias ocasionadas pela varíola ou por outras quaisquer causas acidentais,  que estraguem a organização dos  olhos.  Em  terceiro  lugar  se  contam  os amauróticos, e em último os cegos de  nascença.  Faremos  abstração  das
cegueiras por cataratas congênitas  ou  adventícias,  porque  estas  são muitas vezes curáveis.

Cabe aqui manifestarmos  que  de  40  alunos  que  até  agora  têm  sido matriculados  no  nosso  instituto,  perderam  a  vista  pela   oftalmia purulenta dos recém-nascidos 15; por oftalmias provenientes  da  varíola ou de outras causas acidentais, 10; pela paralisia dos nervos óticos  ou
amauroses, 9; por defeitos  congênitos  da  organização  dos  olhos,  6; total, 40.
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26 capítulos e 106 artigos.

Nos 9 primeiros capítulos foram prescritas as obrigações de cada um  dos empregados, começando por indicar as do Comissário do Governo.  Em 6 seguintes, foram classificados os alunos: dividindo-se o tempo  para  os seus estudos; determinou-se quais deveriam estes ser; tratou-se dos seus exames; destinaram-se as horas para seus recreios, para suas refeições e para o seu sono, conforme as estações,  marcou-se  quais os seus dias feriados e o tempo das férias anuais. Em outros 5, instaurou-se o regime disciplinar a que ficaram sujeitos, estabeleceram-se regras sobre o  seu vestuário, regularam-se suas comunicações externas e  as  licenças  para suas saídas, determinou-se quais as punições em que incorreriam em suas diferentes  faltas  de  comportamento  civil,  moral e escolar e designaram-se os prêmios a que podiam ter  direito.  Os 4 sucessivos criaram preceitos sobre duas das repartições internas, a biblioteca e a rouparia, e inscreveram os artigos de  renda  e  de  despesas.  Foram  2 ocupados com a designação dos métodos que devera seguir na  escrituração
e contabilidade e do tempo de apresentar as contas, e organizarem-se  os orçamentos.  Finalmente  em um só capítulo do último título se estabeleceram várias disposições relativas à manutenção da boa ordem  no colégio e ao regímen alimentar dos alunos.  Houve  artigos  de  grande utilidade já comprovada pela prática de 8 anos; mas houve outros desde logo inexequíveis; outros inconvenientes à especialidade da instituição, e outros contrários à legislação vigente.
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Conhecendo o Governo  que  convém  estabelecer o regimento  fixo, com
preceitos ditados pela experiência em harmonia com a legislação, e apropriado à especialidade da instrução e  dos  alunos,  autorizou-me  a fazer subir à sua consideração o projeto de um novo regimento. Os nossos apontamentos para este trabalho estão  tomados e a matéria tem sido
estudada achando-nos já em via de coordenar as nossas notas para começar a redigir o trabalho.

Do dia  da  instalação  do  Instituto  até  o  último  de  dezembro  ???
?????????? ano de 1855 - No decurso deste ano, houve os seguintes  fatos mais notáveis. No dia 16 de setembro, precedendo licença do Governo,  em presença do bispo capelão-mor, Conde de Irajá, do Ministro  do  Império, do Comissário do Governo, concorrendo muitas pessoas gradas, fizeram  os alunos a sua primeira comunhão, depois da qual o bispo  crismou  os  que careciam do sacramento da confirmação, e a todas as crianças do exterior que aproveitaram a ocasião para receber o mesmo sacramento.

A 3 de novembro, sofreu o Instituto a perda do professor de  música  dos alunos, Joaquim José Lodi, que
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faleceu de um ataque de apoplexia fulminante.

No dia 1º de dezembro veio substituí-lo o alemão, professor  de  música, Adolpho Maersch, que só no dia 28 de janeiro seguinte obteve o título de sua nomeação, e principiou a vencer o seu competente ordenado.

A 6 de dezembro deram os alunos as primeiras  provas  públicas  de  seus estudos elementares e das de música vocal  e  instrumental,  e  houve  a primeira distribuição de prêmios, honrada com a Augusta presença  de  S. M. o Imperador, e perante luzido concurso.

Logo que o monarca chegou ao pórtico, soou o hino nacional cantado pelos alunos. Foram  estes  examinados  em  ler,  escrever,  nas  primeiras  3 espécies de aritmética,  e  em  história  sagrada  até  o  cativeiro  de Babilônia. As provas em música consistiram primeiro na teoria  da  arte, segundo nas de música vocal, e terceiro nas da instrumental. Cantaram  a "Veni Creator" e um hino à Virgem Maria, música  de  Adolpho  Maersch  e poesia do Cônego D. Fernandes Pinheiro. *

(canto) A ti eu saúdo / oh Virgem sagrada, / das filhas de Adão / a mais sublimada.

Contigo tu trazes / sublime penhor, / trazendo em teu seio /  teu  deus, teu senhor.

O verbo divino / um deus encarnado, / teu seio escolheu /  pra  ali  ser gerado. /

Por nós intercede, / ó Virgem Maria; /  na  hora  tremenda  /  da  nossa agonia.
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Como provas de música instrumental executaram ao piano uma barcarola, um rondó a 4 mãos, uma pequena fantasia, e uma pequena peça de Hünten  a  4 mãos.

Houve 2 prêmios para o melhor  comportamento,  2  primeiros  de  estudo, outros para estudos em música, consistindo em  2  copos  de  prata,  uma viola e uma  rabeca,  bonecas  e  cestinhas  que  S.  M.  I.  se  dignou distribuir pelos meninos,  com  mostras  do  maior  afago,  compaixão  e
benevolência.

Obtiveram os primeiros prêmios os alunos José Pinto de Cerqueira e  Luiz Antonio Gondim Leitão. Os outros foram doados às alunas  Anna  Rodrigues de Faria, Anna da Silva, Leopoldina Maria da  Conceição,  e  aos  alunos Candido José Correia da Silva e Manoel Francisco Barbosa.

Feita a distribuição, o aluno José Pinto de Cerqueira recitou um pequeno discurso, agradecendo em nome de seus condiscípulos a honra e benefícios que haviam recebido de S. M. I. *

"Permite Imperial Senhor, que nós os órfãos da luz, aqueles a quem  Deus privou de contemplar o mais majestoso espetáculo, como nos dizem  ser  o da natureza, manifestemos hoje o nosso reconhecimento a V. M. I., que se dignou descer do seu trono para sentar-se no meio de nós, animar com sua augusta presença nossos estudos, galardoar nossos esforços em cultivar a inteligência
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no meio das trevas de uma noite sem fim,  dando-nos  uma  prova  da  sua paternal solicitude para conosco. "A cegueira não é mais  uma  desgraça, disse" V. M. I., sim Imperial Senhor, não é uma  desgraça  para  aqueles que como nós vivem  amparados  pelo  cetro  do  excelso  príncipe,  cuja
benéfica mão suplico como a maior das graças a honra de beijar  em  nome dos meus antigos companheiros de infortúnio e sócios hoje  de  uma  nova existência."
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Terminou a solenidade com o salmo "Domine salve fac  imperatorem  Petrum Secundum" cantado em coro por todos os alunos.

Durante o ano de que estamos tratando, além do que  está  referido  nada ocorreu do que várias mudanças entre os empregados subalternos, que  nãomerecem menção. Não devemos todavia omitir que a experiência mostrou  ao nosso antecessor serem não  só  inúteis  como  prejudiciais  os  meninos videntes que ele admitira para guias dos cegos. Em 18 meses  entraram e foram despedidos alternativamente 3, sendo o último em fins de  dezembro do mesmo ano, nunca foram substituídos: em vez de encaminharem os cegos, divertiam-se em levá-los a lugares onde caíam e ficavam  confundidos  ou feridos. Que um homem vigilante  e  cuidadoso  se  encarregasse  de  tal
ocupação, entendemos nós; mas confiá-la a crianças não foi bem pensado.

Dentro do estabelecimento os cegos não carecem de  guia;  têm  admirável tino; raras vezes  se  enganam  nos  acidentes  do  caminho,  que  estão habituados a percorrer, andam apressados e  correm  quando  não  têm  um obstáculo
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imprevisto. Mas há exceções: temos uma  aluna,  que  foi  das  primeiras entrada para  o  Instituto,  destituída  de  tino  a  tal  ponto  que  é necessário guiá-la sempre para que não se perca ou esbarre.

Em abril começaram a desenvolver-se os primeiros sintomas da  hidropisia do peito no Dr. Sigaud. Os maiores desvelos da  sua  família  e  assíduo tratamento de seus amigos e colegas, médicos de merecido  conceito,  não puderam obstar os progressos da fatal moléstia. Em 6  meses  de  acerbos
padecimentos se lhe aproximou a morte, e até o último instante  de  vida esteve no gozo de sua razão. No dia 10 de outubro, com 61 anos de idade, depois de ter-se preparado, como bom cristão, pelas 10 h  da  noite  deu sua alma a Deus. Foi lastimada a sua perda, e carpido como devia  ser  o
bom esposo, o excelente pai, o dedicado amigo, o  caridoso  e  ilustrado médico, e o cidadão honrado.

Logo no dia seguinte, veio substituí-lo interinamente a sua falta, o Dr. Cônego Fernandes Pinheiro, vice-diretor.

Fomos escolhido para preencher a vaga do diretor efetivo, sendo  nomeado para este emprego por decreto de 15.

No dia 16, se sufragou a alma do primeiro diretor pela missa  do  sétimo dia, mandada dizer pelo Governo na capela do Instituto, a que assistiram o Ministro do Império, o  Comissário  do  Governo  e  muitos  amigos  do finado. E toda a sua família, depois dos sufrágios
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retirou-se do estabelecimento onde residia.

Tomamos conta do emprego depois de prestarmos o juramento do estilo,  no dia 25, tendo-nos sido  dada  a  competente  posse  pelo  Comissário  do Governo, do que se lavrou  termo  no  livro  primeiro  de  registros  do Instituto.

Desde esse dia, viemos residir com a nossa família no estabelecimento.

Havia 18 alunos; mas achamos 17 por estar 1 com licença em casa  de  seu pai, e no número dos 17 estava 1 empregado como repetidor.

Dos 17, 4 do sexo feminino, 13 do outro.

Temos  os  seguintes  empregados,  residentes   fora    do    instituto: vice-diretor, capelão e professor de religião, 1; professor de primeiras letras dos alunos, 1; professor  de  música  dos  ditos,  1;  professora interina de primeiras letras e de  música  das  alunas,1;  porteiro,  1;
total,5.

Tinham residência no instituto: o diretor, que  desde  que  tomou  posse começou a servir de médico e de tesoureiro como  o  seu  antecessor,  1; inspetor de alunos, 1; repetidor de primeiras letras já  contemplado  no número dos discípulos; feitor da  chácara,  servindo  de  comprador,  1;
roupeira, servindo de inspetora de alunas, 1;  cozinheira,  servindo  de despenseira, 1; serventes africanos livres, 2; ditos alugados, 2; total, 9.

(Continua no próximo número)



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Colunista do Contraponto brilha na prova da OAB 
 
Atendente do Hospital de São Lourenço/MG supera deficiência visual e obtém aprovação no exame da OAB

Cristiano Siqueira
da Redação do São Lourenço Jornal

Após muito empenho e dedicação aos estudos, o jovem DIEGO MARTINS CORREA (23 anos), funcionário do setor de Comunicação/Ouvidoria do Hospital São Lourenço e que possui deficiência visual (integral), concretizou um grande sonho: ser APROVADO NO RIGOROSO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), realizado em Varginha. A notícia foi confirmada hoje (31), quando foram divulgados os resultados da segunda e última fase do Exame (ocorrida no dia 6 deste mês).

Radiante de alegria, Diego (acadêmico do último período de Direito na Faculdade de São Lourenço) era só sorrisos na tarde da última quinta-feira, quando chegou para trabalhar no Hospital. Muito comemorado pelos colegas que o encontravam, o atendente cumprimentava todos com a simpatia de sempre. "Ele estava ansioso para confirmar o resultado e só ficou tranquilo quando ouviu o nome na lista de aprovados", conta a mãe de Diego, Eliane Martins Corrêa.

Sempre assíduo e pontual ao trabalho no Hospital, Diego realiza, por telefone, pesquisas de pós-atendimento com pacientes/acompanhantes. O funcionário sincroniza as ligações com um programa de voz, que "lê" as telas do computador e narra o conteúdo para ele, acessado por um fone de ouvido. "Poder colaborar para que uma instituição de saúde melhore seus serviços, a cada dia, não tem preço", afirma. Para o coordenador de Comunicação/Ouvidoria, Marcos Querino, o operador de telemarketing atua de forma exemplar. "Ele tem muita competência e dedicação ao trabalho", explica.

Apesar de ter perdido inteiramente a visão logo após o nascimento, Diego sempre contou com total apoio familiar e dos amigos. "As dificuldades foram muitas, mas graças a Deus superamos juntos. Quando ele era criança, alguém chegou ao cúmulo de me sugerir que ficássemos em casa, cedendo às limitações da deficiência.
Mas nunca fraquejamos e, a cada dia, vejo o quanto vale a pena querer o melhor para meu filho", exclama, orgulhosa, a mãe Eliane. Agora, Diego pensa em advogar e prestar concursos. "O importante é sempre estar em atividade e buscar meus objetivos, passo a passo", conclui.

Fonte: HFCCSL/ Marcos Querino
 

***

Projeto DV na Trilha leva deficientes visuais para pedalar em Brasília

Deficientes visuais são conduzidos através de bicicletas tandem, com dois lugares
O Projeto Deficiente Visual na Trilha é uma ação social realizada por voluntários e ciclistas de Brasília que decidiram dividir uma de suas maiores paixões, o pedalar, com quem de outra forma não teria como fazê-lo, os deficientes visuais (DVs).
O grupo se reúne quinzenalmente, aos sábados, às 9:00 horas da manhã, no Jardim Botânico de Brasília, para a realização dos passeios de bicicleta. Confira as datas no calendário:
http://www.dvnatrilha.com.br/proximas-atividades.html
Para tanto, são utilizadas bicicletas tandem, (bicicletas duplas – para dois ciclistas), na frente vai um condutor, voluntário do projeto, e atrás um deficiente visual.
O objetivo é preparar/capacitar o deficiente visual (DV) para participar de trilhas, passeios e competições de moutain bike e ciclismo, promovendo uma atividade física ao ar livre, em contato com a natureza, em grupo, possibilitando amplas condições de integração, inclusão social, lazer e melhoria da qualidade de vida.
As informações referentes às atividades do grupo podem ser acompanhadas pela Lista de Discussão. Para associar-se basta clicar no link: http://br.groups.yahoo.com/group/dvnatrilha/ ou pelo nosso perfil no facebook: Dv na Trilha.
Se você tem disponibilidade e a vontade de proporcionar a alegria de pedalar a um deficiente visual, participe dessa solidária atividade.
http://www.youtube.com/watch?v=Jyawbi8WAO4

Fonte: Turismo Adaptado

***

Projeto da UFF leva acessibilidade para atendimento de deficientes visuais em supermercado

Coordenado pela professora da UFF, Nathalia Melo, o projeto nasceu em um trabalho de conclusão da disciplina “Embalagens para produtos agroindustriais”, apresentado por um graduando.
Eles são 35,7 milhões no país, segundo dados do senso do IBGE de 2010. Apesar de não enxergar, muitos deficientes visuais escolhem manter uma vida independente e ir às compras em um supermercado é um dos desafios rotineiros. Percebendo isso, uma professora de engenharia do Polo de Volta Redonda e seus alunos criaram um projeto inovador que ensina os funcionários desses estabelecimentos abordarem adequadamente os deficientes visuais. 
Coordenado pela professora da UFF, Nathalia Melo, o projeto nasceu em um trabalho de conclusão da disciplina “Embalagens para produtos agroindustriais”, apresentado por um graduando. Em sua primeira fase, contou com a confecção de uma cartilha com dicas de atendimento em  supermercados para os portadores de deficiência visual. Atualmente, está na etapa de apresentação do manual nos estabelecimentos de Volta Redonda. Duas empresas já receberam a equipe para as orientações aos seus atendentes. 
Com a cartilha, os funcionários conhecem dicas que vão desde o uso do tom normal de voz com o deficiente visual até a orientação de como guiá-lo, oferecendo o cotovelo ou o ombro para que ele se apoie. Dentre os pontos apresentados estão ainda: se prontificar a ajudar ao ver um deficiente visual; ter o cuidado de tirar obstáculos do caminho e alertar se houver objetos cortantes; informar sobre as promoções e ofertas; ouvir atentamente o pedido do cliente e trazer o solicitado; ser exato ao indicar direções; perguntar ao deficiente o que ele necessita e não ao acompanhante; conduzi-lo ao início das filas e até a saída do supermercado, além de nunca brincar com o cão guia. 
Confira aqui a cartilha na íntegra
Segundo Nathalia, os funcionários passaram a se sentir mais seguros para abordar e ajudar os deficientes visuais nos supermercados. A engenheira de alimentos faz uma balanço positivo da experiência: “Com o projeto, percebemos que se a própria empresa der estrutura, e ao se preocupar com essa questão, conquistará mais consumidores, além de conseguir fidelização. Então, os dois lados saem ganhando”, comenta a professora.

Fonte: UFF Notícias

***

Presos são reconhecidos por fabricação de livros

Projeto Visão de Liberdade produz material didático para alunos com deficiência visual dentro de penitenciária
Uma ideia implantada há quase dez anos na Penitenciária Estadual de Maringá (PEM), no Noroeste do Paraná, ganhou reconhecimento nacional recentemente. O projeto Visão de Liberdade, que emprega a mão de obra de presos na fabricação de material pedagógico para deficientes visuais, é um dos 60 finalistas do Prêmio Objetivos do Milênio Brasil. São livros falados, paradidáticos e em braile, além de maquetes e brinquedos em relevo.
“Havia uma carência desse tipo de material para auxiliar na aprendizagem dos alunos com deficiência visual, especialmente longe dos grandes centros”, conta Maria Ângela Bessan Sierra, coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), de Maringá, que idealizou o projeto.
Com o aval da direção da penitenciária e do Conselho de Segurança (Conseg), o material começou ser produzido pelos detentos em 2004. Atualmente, o programa atende diretamente 454 alunos dos ensinos fundamental e médio de 119 municípios das regiões Norte e Noroeste do estado. Desde a implantação já foram confeccionados cerca de 60 mil unidades – 58,5 mil trabalhos didáticos em relevo, 379 livros e 48 apostilas em braile, além de 118 livros e 16 apostilas faladas, com 150 cópias cada, enviados para diversas unidades de ensino especial no Brasil. Recentemente, os produtos foram enviados para a Biblioteca Pública de Sobreda, em Portugal, onde estão disponíveis para a consulta de milhares de pessoas. Segundo Maria Ângela, o próximo passo é exportar o material didático produzido na unidade prisional de Maringá para outros países de língua portuguesa.

Importância
Para o presidente do Conseg, coronel Antônio Tadeu Rodrigues, a iniciativa é importante, pois além de beneficiar o ensino do deficiente visual, auxilia na ressocialização do detento. “Acho que esse modelo é interessante e deveria ser mais adotado pelo Estado. Hoje, a maioria dos presos fica ocioso nas unidades prisionais e gera um custo muito alto para o governo. Então, é uma forma de ocupar esta mão de obra e beneficiar o detento e a sociedade.” A cada três dias de trabalho, o preso reduz um dia da pena.
Para o interno Marcos Joaquim Ferreira, de 44 anos, participar do projeto é importante para ocupar a mente na prisão. “Mas também gosto de saber que o meu trabalho é importante para alguém, que o que eu produzo ajuda alguém a ter mais conhecimento.” Ferreira está há seis anos na prisão. Ele foi condenado a 35 anos por assalto. Há três anos no Visão de Liberdade, ele já conseguiu reduzir em um ano a própria pena.
Gravação era feita em câmara fria desativada
O início do projeto Visão de Liberdade foi difícil. A coordenadora do CAP, Maria Ângela Bassan Sierra, lembra que as primeiras gravações dos livros falados eram realizadas em uma câmara frigorífica desativada dentro da Penitenciária Estadual de Maringá (PEM) por causa da falta de recursos. “Era um local completamente inapropriado. Tínhamos o problema da alta temperatura e da acústica ruim”, lembra.
Os problemas começaram a ser resolvidos com a criação de parcerias entre a Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos – responsável pela PEM – e a Receita Federal e a Fundação Banco do Brasil (FBB). “Esses parceiros doaram aparelhos de gravação e impressoras especiais, que serviam para a fabricação dos primeiros livros impressos, falados e materiais em relevo”, explica.
Anualmente, a produção dos materiais custa R$ 12 mil, segundo estimativa do CAP. O projeto Visão de Liberdade conquistou duas premiações em 2011, com benefício total de R$ 80 mil: Prêmio Cidadania Herbert de Souza da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. “Esse dinheiro foi investido na construção de um novo estúdio de gravação, o que melhorou consideravelmente a qualidade dos livros falados gravados aqui”, afirma o diretor da PEM, Vaine Gomes.

ALFABETIZAÇÃO 
Material auxilia inclusão escolar de alunos com deficiência visual
Os livros produzidos pelos detentos da Penitenciária Estadual de Maringá (PEM) tornam o ensino de crianças e adolescentes com deficiência visual semelhante ao aplicado em escolas para aqueles que enxergam. Segundo a professora Angela Mari Labatut, especialista em educação especial, com o material em relevo, por exemplo, é possível iniciar a alfabetização das crianças de 6 anos com desenhos, assim como ocorre no ensino regular. “As figuras são o primeiro passo para a alfabetização de uma criança, seja ela portadora de uma necessidade especial ou não.” Além disso, ela salienta que o uso de livros falados, com a riqueza de detalhes e sonoplastia presentes nos livros produzidos pelo Visão de Liberdade, ajudam a despertar nas crianças e jovens o interesse pela literatura.

Integração
Deficiente visual de nascença, o hoje técnico administrativo e revisor de literatura em braile do CAP, Ricardo Vieira, lembra que foi alfabetizado na década de 1980, aos 9 anos, e que naquela época o ensino para cegos era limitado a poucos exemplares de livros didáticos. “Tinha muita vontade de ler Monteiro Lobato, mas minha única opção era ouvir na tevê os episódios do Sítio do Pica Pau Amarelo. Hoje, para compensar, leio todos os livros juvenis e infanto-juvenis produzidos pelo programa.” Para Vieira, o método de alfabetização similar ao do ensino regular torna o deficiente visual mais integrado socialmente.

LER E PENSAR
O projeto Ler e Pensar, da Gazeta do Povo, também está entre os finalistas do Prêmio ODM Brasil, que reconhece ações que contribuem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Criado em 1999, o programa incentiva a leitura e contribui na formação de educadores e crianças. 
 Atualmente atende 105 mil alunos, de 526 escolas, em 53 cidades paranaenses.

Fonte: Gazeta do Povo

***

Nova ferramenta permite ouvir os textos da Folha

Leitores da Folha que acessam o site do jornal passaram a contar com um recurso que transforma os textos publicados, como reportagens, colunas e notas, em som.
A função dinamiza a leitura para pessoas que querem ouvir notícias enquanto fazem outras atividades e também é um recurso de acessibilidade que pode facilitar a vida de quem tem algum problema na visão e quer se informar pelo jornal.
Desde agosto, mais de 400 mil cliques foram dados no ícone "ouvir o texto", que fica logo abaixo dos títulos e faz funcionar o leitor. Três em cada dez cliques ocorreram em textos de colunistas. A leitura é feita também nas versões internacionais da Folha (inglês e espanhol).
O recurso, que está em outros 47 países utilizando cem vozes, funciona em qualquer sistema operacional e também em dispositivos móveis como tablets e smartphones.
Assinante do jornal há 40 anos, a funcionária pública aposentada Leonor Carneiro Quirino, 71, elogia o recurso.
"Adorei. Enxergo muito pouco e o recurso funciona muito bem no meu computador, facilitando o acompanhamento das notícias. A voz é pausada, agradável, sem nenhum sotaque, tornando o texto totalmente compreensível. Parabéns à Folha por mais este avanço."
Já a advogada Ana Luiza Alves Lima, 44, começou a usar o leitor por curiosidade.
"Vi o ícone e quis testar. Ainda estranho um pouco as pausas na leitura, mas é interessante ouvir enquanto estou fazendo algo na cozinha ou dirigindo, por exemplo.

COMO FUNCIONA
O programa que faz a leitura dos textos foi desenvolvido na Suécia pela empresa Readspeaker, que vem aperfeiçoando seu funcionamento desde 1999.
"A missão da empresa é proporcionar igualdade de acesso a todos que precisam se informar", diz Roy Lindemann, cofundador e diretor de marketing da Readspeaker. "Nos esforçamos para reduzir o hiato digital, que impede pessoas com variadas dificuldades de leitura a ter acesso a conteúdos on-line."
Para que a voz chegue até os ouvidos do leitor com perfeição, um complexo sistema de mecanismos eletrônico precisa ser acionado.
Ao clicar no ícone "ouvir o texto", em questão de segundos, o conteúdo é enviado para os servidores da empresa responsável pelo programa, que devolve a escrita em formato de som.
A voz é gerada a partir da combinação de milhares de frases que foram previamente gravadas por atores. O computador busca a pronuncia em um dicionário digital e gera o texto falado.
O gaúcho Thiago Pellizzaro, 31, lê o jornal apenas em sua plataforma digital, pela internet. Ele tem um grave problema de visão, enxerga apenas 10%, e elogia a forma pausada e a atenção à pontuação do recurso de leitura.
"A voz de leitura é mais `humana' que a de outros recursos de leitura. Para mim, ajuda bastante porque, às vezes, canso de ler. O que eu não curto é a leitura dos links que ficam no meio das reportagem, o que gera um pouco de confusão".

Fonte: Folha



#5. DE OLHO NA LEI
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Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2013


Estado do Rio de Janeiro Promulga Lei que Adéqua Provas de concursos Públicos a Pessoas com Deficiência Visual.

No último mês de setembro entrou em vigor, no Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.o 6.542, de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a adequação de provas às pessoas com deficiência visual. Referido diploma legal espelha uma conquista da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, uma vez que, no ano de 2006, através de ação conjunta entre a mencionada entidade e o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, foi constituído um grupo de estudos para examinar proposta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se reunia todas as quartas-feiras para colaborar com o texto da proposição. Em dado momento, o grupo, após produzir relatório final 
das considerações acerca da proposta de estatuto, houve por bem enfrentar questões mais pontuais relativas ao nosso segmento.

Segue-se que este colunista, juntamente com o companheiro Cláudio Panoeiro, produziu uma minuta de projeto de lei que, com a intervenção de outra companheira, a Rita Domingas, apresentou ao Deputado Paulo Ramos, com legislatura no Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro.

Em 2007, portanto, por meio do Projeto de Lei n.o 674/2007, a conquista que se revelou através da Lei n.o 6.542/2013, começou a tomar forma de norma jurídica.

Os coautores do texto procuraram, em primeiro lugar, reunir de modo sistemático e coerente comandos já existentes em outros diplomas normativos, como, por exemplo, as disposições contidas na Lei n.o 7.853/1989 e em seu regulamento, aprovado pelo Decreto Federal n.o 3.298/1999. Assim é que, a teor do artigo 16, fica assegurado aos candidatos com deficiência visual o tempo adicional de uma hora. Depois, partiram de suas próprias experiências em participações de concursos públicos para inserir normas que proporcionassem a devida condição para que os candidatos com deficiência visual participassem dos certames com igualdade em relação aos demais candidatos 
sem deficiência e, também, com deficiências diversas da visual. Com efeito, o artigo 17 da Lei n.o 6.542/2013 garante aos seus beneficiários realizar as provas em salas individuais,, separados dos demais candidatos e veda o uso de corredores, pátios e demais áreas de circulação coletiva para essa finalidade.

Releva notar que ambos os benefícios independem de requerimento dos candidatos. Isto quer dizer que, com a lei, as organizadoras de concursos públicos estão obrigadas a concedê-los de ofício, mesmo que o candidato não haja formulado o pedido de maneira expressa.

Impõe-se esclarecer que a Lei n.o 6.542/2013, ao mencionar na sua ementa que a norma se destina a adequar provas para as pessoas com deficiência, não possui a finalidade de alterar as questões de provas dos concursos no que pertine ao seu conteúdo. Objetiva, tão-somente, garantir aos  candidatos com deficiência condições adequadas para a realização das provas. Por conseguinte, a lei prevê no seu artigo 3º, como condições adequadas, a realização de provas através do Sistema Braille, com auxílio de ledor, de computador e por meio de sistema convencional de escrita e com os caracteres ampliados.

Essas modalidades de condições de realização de provas, previstas no aludido artigo 3º da Lei n.o 6.542/2013, contemplam as pessoas com deficiência visual no seu todo, satisfazendo às  necessidades de pessoas cegas e com baixa visão.

Cabe destacar, ainda, que a Lei n.o 6.542/2013 não se aplica apenas às provas de concursos públicos. Nos termos do artigo 1º, o diploma é aplicável, também, a provas de processo seletivo congênere de acesso ao serviço público estadual. Logo, o processo de admissão em uma escola pública da Rede de Ensino do Estado do Rio de Janeiro de que participe um aluno com deficiência visual deve enquadrar-se nos ditames da lei em comento.

Registre-se, em acréscimo, que a Lei n.o 6.542/2013 tem natureza administrativa e possui vigência no território do Estado do Rio de Janeiro. Por conseguinte, a rigor, só pode ser aplicada às provas de concursos públicos e processo seletivo congênere de acesso ao serviço público estadual na Administração Pública Fluminense. Não obstante, os comandos fixados nesta lei podem ser invocados para certames organizados por entes diversos através do processo de integração normativa denominado de analogia.

A analogia, como dito, é um processo de integração normativa que consiste em aplicar a uma situação semelhante uma norma já existente, produzida para regular uma hipótese não contemplada de modo específico. Assim, é possível que um ente da federação se utilize da legislação fluminense para preencher uma lacuna existente na sua própria legislação.

Assinale-se, por oportuno, que a lei impõe-se aos certames de acesso a cargos e empregos públicos. Portanto, deve reger os concursos para provimento das vagas nos órgãos integrantes da Administração Pública Direta Fluminense, bem como nas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, que compõe a Administração Pública Indireta, também do Estado do Rio de Janeiro.

O grande avanço da norma foi a garantia de realização das provas com o uso de computador. Os candidatos com deficiência, não raro, se deparavam com pessoas que executavam a função de ledoras sem o devido preparo; o que lhes gerava prejuízos no seus desempenhos. Ademais, o computador, além do Sistema Braille e, no caso das pessoas com baixa visão, o sistema convencional de escrita e com caracteres ampliados, propicia aos candidatos se submeterem ao exame com uma autonomia satisfatória, porque toda a realização da prova fica a cargo do próprio candidato, cabendo a um fiscal a transcrição do conteúdo produzido para o cartão-resposta, que é utilizado por todos os demais, a fim de garantir-se a não identificação da prova. Esta medida garante a devida isonomia, que não beneficia e nem prejudica um em detrimento de outro.

Por outro lado, a Lei n.o 6.542/2013, ao tratar dos ledores, fixa critérios para o funcionamento dessas pessoas na realização das provas. Não é por outro motivo que o artigo 7º apresenta os atributos de que deve revestir-se a pessoa que execute a função de ledor, a saber: boa dicção, entonação, intelegibilidade de textos da área específica e transmissão intelegível do conteúdo da prova.

A Lei n.o 6.542/2013 entrou em vigor na data de sua publicação, no dizer do seu artigo 22. Assim, desde o dia 26 de setembro de 2013 os seus comandos devem reger todos os concursos públicos e processo congênere de acesso ao serviço público estadual, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Inegavelmente, tal como enunciado ao início da presente coluna, esta lei se reflete em uma grande conquista da comunidade das pessoas com deficiência visual residentes no Estado do Rio de Janeiro. Porém, necessário que todos os seus beneficiários conheçam o direito estampado na Lei n.o 6.542/2013 e cobrem das organizadoras dos certames a observância dos seus ditames a fim de que esta conquista, que é jurídica e política, se transforme em um ganho efetivo, social, e se alcance o seu legítimo escopo. Ademais, impõe-se que esse direito ganhe amplitude nacional, para beneficiar às pessoas com deficiência visual em todo o Brasil. O Deputado Paulo Ramos, a propósito, comprometeu-se a levar a matéria ao Congresso Nacional.

É provável que o texto, a ser levado para o Congresso, mereça reparos. Por isso, indispensável a máxima participação dos interessados, ou seja, a comunidade das pessoas com deficiência visual brasileira, para apresentar emendas que tornem essa conquista ainda mais efetiva e eficaz.

De Olho na Lei
Márcio de Oliveira Lacerda
E-mail: Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: marciolacerda29
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Colunista:  SALETE SEMITELA (saletesemitela@terra.com.br)

O Preconceito e a Escola Inclusiva
 (Luiz Antônio Millecco)

Entre os anos 1940 e 50, surgiu a ideia da integração do cego na sociedade. Essa ideia teve alguns efeitos  salutares: moças e moços cegos passaram a estudar em universidades, as pessoas cegas passaram a ser mais conhecidas.

Houve, no entanto, alguns exageros lamentáveis.
1 - Em certas escolas, o estudante cego era rejeitado. Em alguns casos, concorriam para isso certos cacoetes, aos quais os especialistas preconceituosamente chamavam ceguismos.
2 - As pessoas cegas eram orientadas no sentido de conviverem, de preferência, com as pessoas de
visão normal’. Quem não procedesse dessa forma era considerado como segregado ou cegalizado. Os especialistas atribuíam a si mesmos o direito de não aconselhar o casamento entre cegos e cegas.
3 - Os especialistas da época afirmavam que nenhuma pessoa cega deveria chegar ao magistério. Essa era uma profissão ’inadequada’ ao cego.
4 - Nesse período, pregava-se abertamente - como ainda hoje se faz - a extinção da escola especial. Em 1965, o autor ouviu, em São Paulo, o ministro da Educação da época pronunciar-se nos seguintes termos: "Está pronto o decreto que acaba com dois absurdos no Brasil: o Instituto Benjamin Constant e o Instituto de Surdos."

Nossa mobilização impediu que se consumasse tal crime contra a coletividade cega. As ameaças, porém, não cessaram. Durante as décadas de 1970 e 80 houve quem desejasse transferir o Instituto Benjamin Constant para o governo estadual. Houve quem propugnasse a transformação daquele educandário em centro de excelência ou centro de pesquisas. Atualmente, criou-se uma fundação’ para apoiar a escola e suas finalidades são, cada vez mais, deturpadas por um esvaziamento gradativo, não obstante haver, no momento em que escrevemos, sérios esforços da administração para sanar esse problema. Finalmente, em 11 de dezembro de 2001, o Conselho Federal de Educação adotou uma resolução que praticamente extingue ou, pelo menos, torna desnecessária a escola especial.

O autor espera que, quando esta obra chegar aos leitores, nossa mobilização, mais uma vez tenha impedido esse desastroso equívoco, pois suas consequências serão de tal modo graves que, praticamente, impossibilitarão a educação da criança cega.

Não somos, de maneira alguma, contrários à chamada escola inclusiva. Pensamos, no entanto, que:
1 - em razão das realidades econômicas e psicossociais do povo brasileiro, as crianças cegas dificilmente poderiam frequentar a escola comum - não são raros os casos em que a própria família não leva na devida conta o processo educacional dessas crianças;

2 - a consequência dessa terrível realidade é que a competição desigual, estabelecida pela barbárie capitalista, não permite às pessoas cegas, por desqualificação, alcançarem o seu lugar no mundo do trabalho - no momento em que a SPLEB participou de uma discussão sobre o que se chamava, na época, "escola integrada", o pensamento daquela instituição ficou claro, expresso pelo seu então presidente, o marechal Mário Travassos, para quem escola especial e a escola integrada - diríamos, hoje, inclusiva - não se anulam, antes, se completam.

(Do livro "Olhos de Ver - O Desafio da Cegueira" - Luiz Antônio Millecco - 2004)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Lição de dignidade

Seu dotô, os nordestino
Tem muita gratidão
Pelo auxílio dos sulista
nessa seca do sertão.

Mas, dotô, uma ismola
a um home qui é são
Ou lhe mata de vergonha
ou vicia o cidadão.

É por isso que pidimo
proteção a vosmicê,
Home pur nóis escuído
para as rédia do pudê.

Pois, dotô, dos vinte estado,
temo oito sem chuvê.
Veja bem, quase a metade
do Brasil tá sem cumê!

Dê serviço a nosso povo,
encha os rio de barrage,
Dê cumida a preço bom,
não esqueça a açudage.

Livre assim nóis da ismola,
que, no fim dessa estiage,
Lhe pagamo inté os juru
sem gastá nossa corage!

Se o dotô fizé assim,
salva o povo do sertão.
Quando um dia a chuva vim,
que riqueza pra nação!

Nunca mais nóis pensa em seca,
vai dá tudo nesse chão.
Como vê, nosso distino
mecê tem nas vossa mão.

(Letra do baião "Vozes da Seca", de Luiz Gonzaga e Zedantas - como ele costumava assinar).

Os anos de 1953/4 foram marcados por uma das mais terríveis secas experimentadas pelo nordeste brasileiro.

O empresário paraibano Assis Chateaubriand, proprietário da rede dos Diários Associados, formada por diversos jornais, revistas e emissoras de rádio espalhados por todo o país, introdutor da televisão no Brasil, realizou uma campanha de solidariedade no âmbito nacional, com o mote:
"Ajuda teu irmão". Alimentos não perecíveis, roupas - mesmo usadas -, dinheiro - quaisquer quantias -, tudo poderia ser entregue nas sedes das empresas do "Dr. Chatô", e ele utilizaria os recursos de seu poderoso conglomerado para fazer chegar os donativos aos necessitados.

Foi inspirado nesta campanha que o médico e cantador José de Souza Dantas, nascido em Carnaíba das Flores, no alto sertão do Pajeú, em Pernambuco, compôs os versos que transcrevi acima.

Apesar de sua origem na burguesia rural nordestina - ou talvez por isso mesmo - o grande compositor popular tinha consciência de que quem não se banca não se manda. Sabia que, passada a estiagem, os nordestinos apenas estariam "prontos para outra".

Mais sedo ou mais tarde, ela viria e, como sempre, o "sul" teria que socorrer o nordeste.

Dando "serviço ao nosso povo"; enchendo "os rio de barrage"; dando "comida a preço bom" e não esquecendo "a açudage", o governo libertaria o nordeste da tutela do "sul".

Ao falar em nome de seu povo, o poeta não se humilha nem perde sua humildade. Manifesta gratidão pelo "auxílio dos sulista"; pede proteção ao Presidente da República - na época, Getúlio Vargas – lembrando-lhe que ele fora "por nóis escuído para as rédia do pudê"; mostra-lhe a
gravidade da situação dos nordestinos afirmando que "quase a metade do Brasil tá sem cumê"; pede ao governante que os livre da esmola prometendo que "no fim dessa estiage, lhe pagamo inté os juro sem gastá nossa corage".

Zedantas não prega a reforma agrária nem uma revolução socialista. Mas cobra do Presidente da República, que, talvez, com seu próprio voto, tenha ajudado a eleger-se, sua indiscutível omissão ante um dos problemas mais graves e crônicos do país, permitindo a exposição de quase a metade de seu povo àquela humilhante campanha.

Valiosíssima lição de dignidade às pessoas discriminadas é oferecida pelo poeta nos versos da segunda estrofe de sua cantiga:

"Mas, dotô, uma ismola
A um home qui é são
ou lhe mata de vergonha
Ou vicia o cidadão".

Um dia, aprenderemos a lição!

O que são as medidas compensatórias a nossa "deficiência", tão alardeadas por nossos tutores como "de ação afirmativa", senão a "ismola" que Zedantas rejeita para o povo nordestino? O que é o
Benefício de Prestação continuada, senão um "dinheirinho" para compensar nossa pretensa incapacidade para o trabalho produtivo? O que são os passes gratuitos nos transportes públicos, senão uma forma de assegurar o direito de ir e vir dos "incapazes"? O que é a reserva de vagas em
concursos públicos, senão uma compensação a nossa "incapacidade" de competir neles, em igualdade de condições com os "normais"?

Não é essa a política que nos convém. Precisamos de educação de qualidade, livre do discurso fantasioso dos lobistas; programas de reabilitação que nos preparem, de fato, para o exercício de atividades profissionais; campanhas que mostrem à população nossa real capacidade produtiva; acesso aos recursos que nos permitem desempenhar nossas atividades de forma satisfatória; meios para participar dos concursos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos.

Tudo depende de nossa capacidade de cobrar.

Tal como para a população mais pobre, o que a "generosidade" dos tutores nos impõe é sempre para compensar uma situação "irremediável", da qual eles próprios desfrutam benefícios.

Já estamos "viciados na esmola", conforme preocupação manifesta pelo poeta. Mas libertar-nos-emos  dela quando aprendermos a acreditar em nós mesmos. E, neste momento, poderemos, como o médico matuto, cobrar do governo que, talvez, com nosso voto tenhamos ajudado a eleger-se, as
medidas de que necessitamos para conquistar nossa emancipação social.

hercen@terra.com.br



#8. UNIVERSO BRAILLE

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

A Figura Humana de Louis Braille (parte I)

Esta coluna, nos meses de novembro e de dezembro, focalizará a figura humana de Louis Braille, considerando o dia quatro de janeiro, data do nascimento do genial inventor, consagrada como "Dia Universal do Sistema Braille".

Em meus estudos sobre o Sistema Braille, constatei que o imenso valor do processo inventado por Louis Braille se tornou matéria dominante nos variados trabalhos publicados sobre o professor francês.

Minha curiosidade sobre a pessoa do homem não eram satisfeitas em um único texto.

A oportunidade de produzir artigos para a Revista Benjamin Constant no ano de 2009, por ocasião do bicentenário de Braille me levou a pesquisar em trabalhos de autores renomados, podendo recolher dados que formam a matéria dos artigos editados naquela revista.

Ofereço, aqui, a oportunidade da leitura ou releitura de interessantes aspectos sobre a personalidade de Louis Braille (1809-1852), na reprodução ora editada.

BRAILLE, A FIGURA HUMANA - PRIMEIRA PARTE

Texto e traduções por Jonir Bechara Cerqueira

Merecedor de todas as honras a ele tributadas por cerca de um século e meio, a personalidade do professor francês Louis Braille permanece ainda pouco conhecida, possivelmente pela própria grandeza do seu legado.

Poucas pessoas sabem, por exemplo, que a abreugrafia, método especial para a detecção precoce da tuberculose e do câncer pulmonares, foi criada por Manuel de Abreu (1894-1962), médico brasileiro.

Se admitirmos que, em casos semelhantes, o nome emprestado à obra eclipsa o criador, o Sistema Braille teria eclipsado a figura do professor Louis Braille.

Louis Braille quase nada escreveu sobre si. Seus relacionamentos mais frequentes transcorriam no Instituto de Paris e no seio familiar.
Mantinha atitudes discretas e reservadas. Seu invento enfrentou resistências dentro da própria escola e o reconhecimento final só foi alcançado após sua morte prematura aos 43 anos.

A homenagem, ora prestada ao bicentenário de seu nascimento, teria de valorizar o lado pessoal deste personagem histórico, um benfeitor da humanidade.

Em trabalho criterioso de pesquisa nas fontes dignas de crédito, foram recolhidos depoimentos e pareceres sobre o homem, produzidos e publicados, principalmente, por pessoas que com ele conviveram em relacionamento particular ou profissional.

Sua aparência física, interesses, formas de agir, religiosidade, espírito de solidariedade e outros aspectos de sua personalidade são a matéria essencial dos textos que seguem.

Hippolyte Coltat

Foi aluno, repetidor e professor do Instituto de  Paris. Colega e amigo de Louis Braille acompanhou-o até o fim da vida.
Escreveu um trabalho intitulado "Notice Biographique sur Louis Braille", 1853, cujos textos são reproduzidos em diversificadas publicações por outros biógrafos de Braille, como os que seguem:

"Um ar inteligente, uma figura que iluminava, por vezes um agradável sorriso mas que, jamais turvava uma divertida alegria. Sua originalidade era de não parecer original. Sua estatura era mediana, talhe esguio, e delgado. Tinha modos acessíveis e desembaraçados. Tinha vivacidade nos
movimentos, seu andar era seguro e cheio de destreza. Sua cabeça permanecia ligeiramente inclinada para a frente. Seus cabelos louros se encrespavam naturalmente. Suas feições eram regulares. A tez pálida denunciava uma saúde frágil. Conservara o sorriso da juventude, que os
trabalhos, a doença e mesmo a morte não puderam fazê-lo perder".

Ainda palavras de Coltat, reproduzidas em "La Vie et L'Oeuvre de Louis Braille, Pierre Henri", 1952:

"Para ele, a amizade era um dever de consciência, ao mesmo tempo que um afetuoso sentimento, e a ela havia sacrificado tudo: seu tempo, sua saúde, seus recursos financeiros... Mais de uma vez o provou. Um de seus melhores alunos que acabava de sair da Instituição e não possuía o suficiente para sobreviver, recebeu dele o posto que vinha ocupando como organista de uma paróquia de Paris.

"Queria que sua amizade fosse proveitosa para aqueles com quem se relacionava; se preocupava com sua conduta e isto lhe inspirava a dar consistentes e saudáveis conselhos. Quando se devia dizer alguma coisa de importância para alguém, mas cujo enunciado era desagradável e os
demais mostravam contrariedade e repulsa em cumprir a difícil missão, então dizia sorrindo: Bem! eu me sacrificarei. Como, frequentemente, era ele quem cumpria essa delicada missão, esta frase se tornou familiar entre nós e seus amigos o chamavam prazerosamente de O Censor.

"Seu espírito observador não se revelava na conversação habitual, pois tomava todo o cuidado para que não escapasse nada que pudesse desagradar ou contrariar. Sabia manter o diálogo de forma interessante e variada.
Foi dito que Labruyère havia conseguido libertar-se de uma das maiores dificuldades do estilo: as mudanças. Louis Braille possuía, naturalmente, este talento e, ainda mais, o cultivava. Suas conversas passavam insensivelmente da brincadeira ao sério, da brandura ao rigor.
Possuidor de um espírito muito prático, não deixava, por isso, de fazer das suas, sempre de bom gosto, deixando transparecer, de quando em quando, passagens encantadoras e até se permitia, por vezes, enunciar um ou outro episódio picante. Entre suas frases, não faltavam as que se difundiam entre os amigos, passando logo de boca em boca, com o prestígio e as honras de provérbios.

"Sua palavra e o tom de sua voz carregavam sempre certa marca de delicadeza que representava bem sua fisionomia, na qual não era fácil discernir entre os pensamentos e as impressões, pois sabia guardá-los em seu interior por um esforço constante do caráter e da vontade. Quando resolvia executar algo, o fazia, quer lhe fosse ou não agradável.

"A sensatez de seu espírito, a exatidão de raciocínio, bem como a sagacidade de sua inteligência lhe permitiam prever as conexões e as consequências dos acontecimentos e, assim, entre as pessoas de mais confiança, eram poucas as que não o tomavam como conselheiro e que, depois, não se alegrassem muito de haver considerado o que ele prudentemente lhes dissera.

"Por todas essas razões, sempre era convidado a fazer parte dos conselhos das associações que se fundavam em benefício dos cegos, onde sempre contribuiu de forma muito inteligente.

"Não se limitava à influência benéfica de suas palavras, mas unia a elas a ação e a entrega. Gostava de servir e socorrer, aliviando no que pudesse, o sofrimento dos infelizes. Quando fazia o bem, demonstrava tanta simplicidade e delicadeza, que se ocultava, digamo-lo assim, para que o beneficiado não visse a mão do benfeitor. Sabia que não bastava dar, mas que é mister fazê-lo com esse espírito de caridade cristã que respeita antes de tudo a dignidade da alma humana na pessoa do pobre. A profunda fé que o animava, o inclinava à nobreza de sentimentos e, como dizemos, a religião que havia sempre cultivado com tanta assiduidade e convicção, lhe permitia contemplar a proximidade da morte senão sem comoção, pelo menos, sem medo".

(continuação do artigo no próximo número de Contraponto)

Jonir Bechara Cerqueira



#9 EURECA

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

* Desenvolvido no Rio Grande do Sul, aparelho que ajuda a "enxergar" promete auxiliar pessoas com deficiência visual


Nota do colunista:

Algumas destas funções já  são feitas pelos smartphones, iPhone(Apple) e os assistidos pela plataforma Android.

Dois pontos a serem destacados neste projeto, caso se torne realidade:

primeiro o positivo, agrega várias funções; o segundo, podemos dizer neste momento, como negativo, o preço inicial é fora da realidade da maior parte do segmento dos cegos.

Caso venha a se concretizar, trata-se de mais uma alternativa para nosso segmento, o que por si só, é mais que positivo.

Fim da nota do colunista.


Desenvolvido no Rio Grande do Sul, aparelho que ajuda a "enxergar" promete auxiliar pessoas com deficiência visual

Dispositivo feito em Taquara fotografa e transforma informações em áudio

Deficiente visual, Carlos Alberto Wolke mostra como funciona o Vocalizer, que ele mesmo desenvolveu.
Um aparelho do tamanho de um celular promete ser um grande avanço na vida de pessoas com deficiência visual.

Desenvolvido por uma empresa de Taquara, no Vale do Paranhana, o dispositivo fotografa e transforma em áudio informações como valores de cédulas de dinheiro, cores, texto e até mesmo códigos de barras de produtos.

Saiba mais
Entenda como funciona o Vocalizer

Equipamentos que cumprem uma das funções do Vocalizer, como foi chamado o aparelho produzido pela empresa Pináculo, existem no mercado. No entanto, nenhum deles reúne tantas funcionalidades - muito menos em um dispositivo pequeno, portátil e de fácil manuseio.
 
Por seu caráter inovador, o projeto da empresa de Taquara recebeu R$ 1,3 milhão de subvenção da Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Finep).
 
Deficiente visual há oito anos, o diretor da Pináculo, Carlos Alberto Wolke, buscava para si um aparelho que lhe desse maior autonomia no momento de realizar tarefas cotidianas. Procurando no mercado, notou que não havia nada semelhante ao que precisava.
 
Se não havia como comprar, o empresário optou por desenvolver o projeto.
Foram três anos trabalhando no protótipo, com investimento de R$ 1,9  milhão.
 
- Eu precisava de algo que ajudasse em tarefas simples, como comprar algo. Eu queria saber quanto eu tinha de dinheiro na carteira, ou se estavam me dando o troco certo - lembra Wolke.
 
Muito além de dinheiro, o software do Vocalizer reconhece e reproduz em áudio textos como livros, jornais e cardápios de restaurantes, lê arquivos digitais, funciona como tocador de mp3 e calculadora, detecta  lâmpadas ligadas e grava recados em áudio.
 
Todas as informações são reproduzidas por um alto-falante do aparelho, e  o usuário tem a opção de usar fones de ouvido.
 
Novidade terá preço inicial de R$ 4 mil
 
O projeto está em fase final de desenvolvimento. O protótipo passa por  melhorias, e deve chegar ao mercado em três meses. Custará R$ 4 mil, valor que deve baixar após o lançamento. Toda a tecnologia foi desenvolvida pela Pináculo e possui software livre, permitindo que sejam
 construídos aplicativos para o sistema.
 
Para a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs) um dispositivo do tipo pode facilitar toda a rotina de uma pessoa com deficiência visual. De acordo com a gerente da entidade, Fabiana Silva, não se tem  notícia de algum produto no mercado que execute as tarefas propostas  pelo Vocalizer.
 
- Toda a pesquisa que se some para facilitar a vida é bem-vinda. Esse  aparelho com certeza pode ajudar quem não enxerga - afirma Silva.

//Fonte: Miro de Souza / Agencia RBS



# 10. DV-INFO

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

* Veja como conseguir um endereço de e-mail descartável

Prezados,

Segue dica bastante pertinente em dias de hoje, quando se pode começar a receber mensagens de spam mesmo sem divulgar publicamente nossos endereços de e-mail.

Bom proveito.

***

Veja como conseguir um endereço de e-mail descartável
Rick Broida, PCWorld EUA e Rafael Rigues, PCWorld Brasil

Seu endereço de e-mail é como o endereço de sua casa. Nunca o divulgue, a não ser que absolutamente necessário. Portanto, se você estiver se registrando online para receber um brinde, participar dum sorteio ou acessar um sítio que suspeita que lhe inundará de propaganda e spam, faz sentido ter à mão um endereço de e-mail "descartável". Algo que você possa acessar para confirmar um cadastro ou coisa do tipo, mas que doutra forma não interfira com sua caixa de entrada.

O MailDrop é um dos serviços que lhe dá um endereço descartável. Você pode usá-lo no lugar do e-mail de verdade, e acessar o sítio apenas para ler uma eventual mensagem quando necessário. Funciona assim:

Imagine que você quer se registrar para um sorteio no mercadinho da esquina. Escolha um prefixo para o endereço (por exemplo, sorteiomercado) e adicione o sufixo @maildrop.cc. Use o resultado (no caso sorteiomercado@maildrop.cc) no lugar de seu e-mail de verdade ao registrar-se. Quando quiser ler as mensagens enviadas para esse endereço, basta visitar www.maildrop.cc, digitar o prefixo no campo de edição e dar Enter no botão "Go!". Lá estarão todas as mensagens recebidas. Você pode lê-las ou excluí-las, mas não é possível responder a elas. E não é necessário “criar” o endereço de e-mail antes de usá-lo, nem fazer um cadastro no site do MailDrop. Os endereços no MailDrop nunca expiram, mas cada caixa postal pode armazenar apenas 10 mensagens.

Mas note que essa é essencialmente uma caixa de entrada "pública". Qualquer um que saiba o prefixo que você usou poderá acessar as mensagens armazenadas nela. Uma forma de ter um pouquinho mais de privacidade é tentar imaginar um endereço único, por exemplo, combinando letras e números de formas aleatórias como em "8DNh8KhT" ou "9Xf5x2MG". Assim você diminui a chance que outras pessoas tentem usá-los e eventualmente leiam suas mensagens. De qualquer forma, nunca use o MailDrop para nada que exija segurança ou privacidade, já que o próprio FAQ do serviço alerta que ambos não existem.

Pode parecer loucura usar algo tão "aberto", mas para coisas simples como receber um e-mail de confirmação e nada mais, um serviço como esse faz bastante sentido. 
É gratuito e não poderia ser mais simples.

Se você precisa de algo um pouco mais sofisticado uma boa opção é o TrashMail, também gratuito - http://trashmail.net/ -. Você precisa criar um cadastro (com usuário e senha), mas terá acesso a um gerenciador onde poderá criar e administrar os endereços descartáveis. As mensagens enviadas para eles são repassadas para um endereço de e-mail “de verdade” à sua escolha.

É possível definir parâmetros como quantas mensagens serão repassadas, o domínio ao qual o novo endereço vai pertencer (como @trashmail.net, @rcpt.at, @kurzepost.de, etc.), ou quanto tempo de vida ele terá. Você quer um endereço que redirecione até 5 mensagens e que funcionará por apenas uma semana? Fácil. Quer um que nunca perca a validade e redirecione um número ilimitado de mensagens? Idem.

Como o acesso ao gerenciador é protegido por usuário e senha e as mensagens são encaminhadas a um endereço real, também protegido com usuário e senha, o TrashMail oferece um nível de segurança muito superior ao do MailDrop. Ainda assim, repetimos o aviso: não use um endereço descartável para coisas importantes ou que exijam privacidade.



#11.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

Luzes Alternativas

A vida escureceu a minha tela em alguns momentos da caminhada. Contudo, a luz que trago dentro de mim cuidou de reacendê-la em todas as difíceis situações. É essa energia imensurável e inenarrável que vem iluminando a alma sempre e sempre.

Sob o foco da mobilidade urbana na RJ venho utilizando a luz da Light que, também, de quando em vez, apaga o filme. Desliga o computador, a televisão, o elevador ... Desço para a rua com o meu olho quadrúpede. Jimmy Prates tem olhos de lince e a vida se ilumina.

No entretanto, em poucas situações, por questão de HUMANIDADE, não posso sacrificar meu pessocão. Num lampejo, lanço mão de Berenice. Simplesmente Berê para os íntimos. Não sinto inveja de sua magreza por ser exagerada!

Ao ganhar a calçada ilumino aquele caniço de cabo a rabo. Cobri seu esqueleto com ledes coloridos. Sirvo-me de várias opções; contínua, alternativa setorial, pisca-pisca ... Quando meus ouvidos veem muitas vozes, não tenho dúvidas! Aperto o dispositivo do ruidoso alarme que, certamente, concorre com o da viatura do Corpo de Bombeiros.

Vejo gritos e movimento de corpos que abrem caminho para nós. Dizem:

- Nossa; que exagero!

- Tá maluca!

- Parece uma árvore de Natal!

Faz pouco que fui ao CTI de um hospital visitar um amigo/irmão. Local, sem dúvida, de sofrimento/triste. Berê entrou majestosa; elengantérrima! Tivemos que dar um passeio pelo local para agradar a todos que queriam desfrutar daquele visual tão exótico. Maquiamos a dor!

Tem exclamação para todo gosto. Mas, engraçado que nunca mais ouvi:

-Deixe a "ceguinha" passar.

Fato incontroverso é que o corpo social trata o cego usuário de bengala com um olhar de piedade; melhor dizendo, assistencialista. Lembro de uma situação em que tive que pedir a um semelhante que segurasse Berê para mim. Notei o pavor desse humano em se contagiar com a cegueira. Berê estava desnuda; exatamente como veio a esse mundo tão perverso. Interessante é que, pós transformar-se em verdadeira ALEGORIA, as pessoas fazem questão de segurá-la e sentir os ledes, bem como espremer a sua buzina! Quanta hipocrisia!

Num consultório médico eu seria a próxima a ser chamada. Ocorre que o paciente da hora não saía por nada. Percebendo que pessoas chegavam sem mais assentos, tratei logo de levantar. Ao ordenar que Jimmy Prates se levantasse, terminei apalpando uma cadeira de rodas que deslizou. Foi aí que fiz uma sugestão APIMENTADA. Disse:

- Para a senhora que reclama de ficar em pé, tem uma cadeira bem aqui!

O silêncio foi tamanho que ouvia a respiração de Jimmy. Constrangedor! Pessoas temem ser contagiados com a paraplegia, pelo que oportuno se faz repetir que deficiência NÃO é doença!

Recebo um telefonema da amiga Bárbara me perguntando quanto ao padrão oficial de uma bengala. Indagava se pequena fita fluorescente em certo ponto significava o grau da deficiência, bem como traria mais segurança ao "DV".

Obviamente a intenção de uma sinalização é dar mais segurança. Só que na hipótese de nada adianta, já que os gestores NÃO fazem campanhas conscientizadoras. 
Mas será que não fazem por serem maus? Ou será por não enxergarem a situação? Jugo ser mais a segunda conjetura. Então, se o comandante nem sabe que erra, como corrigir a rota do navio? Cruel, né?

Lembro do cachorro tentando pegar o rabo. E voltamos ao mesmo ponto da partida. Qual? Ora, a falta da tal ACESSIBILIDADE ATITUDINAL!

A roda, apesar de existir faz muito, quebrou no início da viagem. Persisto em repetir que incluir é PROCESSO de construção de sociedade igual para todos. A coletividade - incluindo - é claro - os gestores de toda espécie - há que compreender que as diversidades existem no viver cotidiano como são e não como os "IGUAIS" gostariam que fossem.

Sabem aquela ladainha: Ado, ado, ado; cada qual no seu quadrado! Bem poderíamos transformá-la em:

ADO, ADO, ADO; APENAS UM QUADRADO!


*Agradeço ao amigo e parceiro de engenhocas acessíveis - engenheiro eletrônico - AMAURI FERNANDES, que, com tanta solidariedade, "comprou" a minha ideia de vestir Berê - de cabo a rabo - com LEDS, dando-lhe um incremento traduzido por um alarme possante. As luzes de Berê são suficientes para iluminar um cômodo de 16 metros quadrados e sua buzina pode ser ouvida a uma distância de 100 metros. Divido os agradecimentos com a empresa "SPUR" (importação e exportação), que patrocinou a alegoria. *

Carinhosamente.

 DEBORAH PRATES, JIMMY PRATES E BERÊ PRATES



# 12.PERSONA

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

Entrevista com Luiz César Martini, idealizador e co-criador de aplicativo que torna a matemática possível para os deficientes visuais

"A maioria dos deficientes que se aventuram na matemática são aqueles que perderam a visão após a formação e já ouvi de muitos que se o Matvox existisse antes estariam atuando na área", professor Dr. Luiz César Martini, pesquisador da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp.

Matvox, aplicativo desenvolvido sob a orientação do pesquisador da Unicamp, torna a matemática possível para deficientes visuais
Por Bruno Gâmbaro 

A imagem de um pesquisador trabalhando por várias horas em uma fórmula matemática é cena comum para aqueles que vivem o desafio de desbravar o universo da matemática. Porém a execução desse ofício se torna mais complexa quando o pesquisador é um deficiente visual. E foi pensando em maneiras de superar as dificuldades e possibilitar o estudo desta ciência exata que surgiu, como fruto de pesquisa acadêmica orientada pelo professor Luiz César Martini, o aplicativo Matvox.

De modo geral, o Matvox  é uma calculadora científica programável desenvolvida para o deficiente visual que funciona em conjunto com o editor de texto Dosvox, programa de computador dotado de um sintetizador de voz que já possui mais de 30 mil usuários no Brasil. Sem nenhum outro aplicativo similar no mundo, o Matvox possibilitou aos deficientes "visualizarem" e solucionarem questões matemáticas das mais simples às mais complexas.

Em entrevista exclusiva concedida à Revista InovaEduc, o pesquisador conta como foi o desenvolvimento do aplicativo, fala sobre acessibilidade via inovações tecnológicas e a importância da articulação entre as ciências humanas e exatas em pesquisas científicas. Martini revela também a sua preocupação com certos "avanços" tecnológicos que dificultam a vida de pessoas com deficiências. Confira a entrevista.
 
InovaEduc: Como é o funcionamento do aplicativo e o diferencial que ele oferece ao deficiente visual?
Martini: Ele permite fazer, por meio de seu sistema, a programação de aplicações matemáticas dentro do editor de textos, exercendo uma importante função para o deficiente visual. Quando uma pessoa vidente executa cálculos em uma calculadora, ela pega os resultados obtidos e passa para o papel, algo que não é possível para o deficiente visual, pois qual seria a folha de papel que ele utilizaria? A ideia então foi justamente essa: usar o editor de texto como este papel para o deficiente escrever suas fórmulas e assim trabalhar nelas. O fato é que o Matvox é muito mais que uma calculadora científica, uma vez que realiza cálculos dos mais simples aos mais complexos, como matrizes, números complexos, equações polinomiais, além de permitir colocar os dados dentro de outro arquivo texto, memorizá-los, salvá-los e aplicá-los em outros arquivos.

InovaEduc: Como surgiu a ideia de desenvolver esse aplicativo?
Martini: Depois que eu fiquei cego em 1995, já doutor, tive muitos problemas para retomar às atividades na Universidade. Eu me questionava como um deficiente visual poderia trabalhar com matemática avançada. Ao longo desse tempo conheci dois deficientes que ingressaram na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) nas áreas de matemática e física que foram obrigados a desistir dos cursos no primeiro ano, pois não tinham como continuar seus estudos. Pensei que poderia ajudar esses amigos de infortúnio, pois tinha ideias que achava serem válidas e comecei a pensar como colocá-las em prática.
Como não possuía nenhuma experiência na área de computação, iniciei a ideia do aplicativo junto a um aluno de iniciação científica em 2003, mas acabou não dando certo. Porém em 2006 apareceu um aluno de pós-graduação interessado em trabalhar na área de acessibilidade e iniciei o projeto com ele.

InovaEduc: E como foi essa parceria?
Martini: Orientei este aluno de mestrado (Julian Maurício Prada Sanmiguel) a desenvolver algo inovador, um aplicativo que não existia e ainda não existe similar em nenhum outro lugar do mundo. Com base na ideia que apresentei, ele foi desenvolvendo a parte de software e eu a de usabilidade, que é a mais importante, pois de nada adianta se o aplicativo não for acessível.

InovaEduc: Hoje o Matvox está em sua segunda versão. Existe alguma intenção de desenvolver novos recursos?
Martini: A segunda geração do Matvox foi o resultado da pesquisa de um outro aluno de mestrado (Henrique da Mota Silveira) que aperfeiçoou a primeira versão. Ele sempre será aberto para futuras implementações e, por ser de código aberto, qualquer um pode trabalhar nele.

InovaEduc: Como o senhor avalia a política de programas de código aberto?
Martini: Vejo o código aberto como algo realmente importante pois nele a possibilidade de evolução é maior, algo que não ocorre em um programa fechado. Eu até entendo que essas proteções são importantes para gerar empregos e royalties, porém o código aberto possibilita um balanceamento. Acho importante que se tenha os dois modelos, pois vivemos em um planeta capitalista e isso faz parte.

InovaEduc: O Matvox representa uma grande inovação para que crianças com deficiência visual possam estudar. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de aplicativos para facilitar a acessibilidade na educação?
Martini: Concordo plenamente com essa ideia. Tanto que tenho um aluno que é professor do ensino fundamental que vai desenvolver uma tese para se trabalhar o Matvox com deficientes visuais na escola fundamental.
O braile permite que um deficiente se torne um advogado, escritor, mas na área da matemática ele não tem tanta eficiência. Na verdade, a maioria dos deficientes visuais que se aventuram na matemática são aqueles que perderam a visão após a formação e já ouvi de muitos que se o Matvox existisse antes estariam atuando nesta área. Esse é um campo que tem muito para ser desbravado. É uma floresta, ou melhor, uma selva, onde muito pode ser feito.

InovaEduc: Esse tipo de articulação ente áreas das ciências humanas e das exatas não deveria ser mais frequente?
Martini: Sim, pois nós, engenheiros, não temos o background nas áreas de ciências humanas para trabalhar com esses assuntos. Isso é importantíssimo. De nada adianta eu ter o aplicativo disponível e as pessoas não saberem como usá-lo. Precisamos desenvolver uma metodologia matemática para começar lá no início, no ensino fundamental. A nossa ideia é pegar o Matvox e extrair dele coisas mais elementares para que a criança deficiente possa realizar seus estudos desde o ensino mais básico e, quem sabe, futuramente se aventurar na área de matemática.

InovaEduc: Como o senhor analisa então essa questão da tecnologia trazendo mais acessibilidade?
Martini: Eu fico muito preocupado com algumas coisas tecnológicas que são ingratas para o deficiente, como por exemplo o touchpad. Não vou dizer que ele é impossível para o deficiente visual operar, mas é bem difícil. Meu filho comprou um forno de micro-ondas que é acionado via touchscreen e também ficou muito complicado para mim. Outro caso foi quando trocaram o aparelho da TV a cabo e o controle remoto veio sem a marcação no número cinco, como a que tem no telefone, algo que jamais poderia ser retirado. Uma falta de consideração com a acessibilidade. Eu fico preocupado, pois penso: e se o teclado do computador virar tudo touchscreen? Em troca da redução de custos a acessibilidade nem sempre é pensada.

InovaEduc: Além do Matvox, o seu grupo de pesquisa desenvolveu outros aplicativos?
Martini: Sim, o Finavox, que é a calculadora financeira do deficiente. Muitos que conheceram o Matvox, principalmente aqueles das ciências contábeis, começaram a solicitar funções no aplicativo, pois sentiam dificuldade em fazer cálculos financeiros. Como existe a famosa calculadora financeira HP12c, que é usada por todos da área, me perguntavam se era possível desenvolver algumas dessas funcionalidades. Comecei então a estudar essa calculadora e  com outro aluno de mestrado desenvolvemos um aplicativo que reproduz tudo aquilo que ela faz. Na verdade ficou até melhor, pois diferente da HP12c que só realiza 15 registros financeiros, o Finavox faz 100.

InovaEduc: Há outros projetos como estes em andamento?
Martini: Sim. Tenho um aluno de doutorado realizando um trabalho com o programa Latex, que é uma alternativa do editor de textos Word para se fazer documentos científicos. Para um deficiente visual é impossível trabalhar com ferramentas do Word na construção de fórmulas matemáticas em um paper científico, e essa é a sua tese: desenvolver uma versão do Latex para o deficiente visual. Outro aluno de doutorado irá trabalhar com a acessibilidade dos papers publicados pelo I3E (ou IEEE - Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos). Além disso temos outros projetos em apreciação pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo): um sobre a impressão de gráficos em braile e outro sobre a usabilidade do Kinect (console de sensor de movimentos da Microsoft) para deficiente visual.



# 13.SAÚDE OCULAR

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

O jornal Contraponto mantém um convênio informal com aquela  renomada instituição.

O leitor pode sugerir o tema para uma próxima pauta.

* Só oftalmologistas podem receitar lentes de contato. Determinação é do Conselho Federal de Medicina

Brasília, 4/3/2011 - São atos médicos exclusivos a indicação, a adaptação e o acompanhamento do uso de lentes de contato. A determinação é do Conselho Federal de Medicina (CFM) e foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 2 de março, na resolução nº. 1.965, de 10/2/2011.
Segundo essa resolução, a partir de agora, cabe ao médico determinar as características das lentes (material, modelo, desenho e demais parâmetros técnicos) a serem utilizadas em cada caso. "Com vistas à segurança do procedimento, a indicação e processo de adaptação devem ser feitas pelo mesmo médico, sendo atos intransferíveis e não  compartilhados", registra o documento.
Para o oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Eduardo Rocha, a medida garante mais segurança aos pacientes que precisam utilizar lentes de contato. 
"O médico é o profissional mais habilitado para prescrever, indicar e acompanhar a adaptação das lentes uma vez que conhece bem a estrutura ocular, o funcionamento e a reação do corpo em relação à lente", argumenta.

Riscos - A resolução do Conselho define que as lentes são órteses oculares que estão em íntimo contato com a córnea e outras estruturas oculares e são passíveis de contaminação por agentes agressivos ao olho, como depósitos de lipídios e de proteínas acumulados durante o uso. Ainda segundo o documento, colônias de microrganismos oriundos do meio ambiente e as próprias substâncias empregadas em sua limpeza e o contato do olho com esses agentes pode levar a reações alérgicas, tóxicas e infecciosas com consequências potencialmente graves.

O médico do HOB conta que não são raros os casos em que pacientes procuram consultórios oftalmológicos em busca de atendimentos de urgência médica, com problemas oculares graves ocasionados por mau uso da lente de contato. "Um paciente sem orientação ou que utiliza a lente de contato sem o acompanhamento médico fica exposto a produtos de má qualidade, ao uso inadequado das lentes e pode sofrer com a dificuldade de adaptação por questões relacionadas ao próprio organismo, sem mesmo ter noção disso.

 Um dano causado à córnea causado por mau uso da lente de contato, sem o tratamento adequado, pode levar até à cegueira", alerta.
Processo - A partir da publicação da resolução no Diário Oficial, a prescrição e a adaptação de lentes de contatos deverão a seguir uma rotina. A consulta médica marca o início do processo ao qual é dado prosseguimento por meio da realização de Exames complementares. A seguir, está a avaliação clínica da escolha das lentes, os procedimentos de adaptação e o controle médico periódico.
Cuidados - Eduardo Rocha ressalta alguns cuidados são recomendados ao usuário de lentes de contato para garantir a saúde ocular. Entre eles estão:
- Lavar as mãos com sabão antes de manusear as lentes;
- Higienizar as lentes seguindo método orientado pelo médico;
- Usar a lente pelo tempo indicado pelo oftalmologista;
- Fazer exames oftalmológicos periodicamente (6 em 6 meses);
- Qualquer sintoma fora do padrão, interromper o uso das lentes e buscar orientação de um especialista;
- Trocar os estojos das lentes a cada compra de produto de limpeza;
- Manter as unhas curtas e higienizadas;
- Nunca lavar as lentes na água (corrente ou mineral) nem com soro fisiológico;
- Não emprestar ou pegar emprestado lentes de contato alheias;
- Evitar piscinas e praias enquanto estiver usando as lentes;
- Usar produtos de higienização específicos para cada tipo de lente.


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



#14. REENCONTRO

Nome: José Walter de Figueiredo
Formação: Universitária
Estado civil: Casado
Profissão: Analista de sistemas (aposentado)
Período em que esteve no I B C.: De 1954 a 1972.

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

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

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

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



#15. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Primavera Urbana

O calendário avisa:
É primavera outra vez no hemisfério sul.
Procuro em torno os indícios,
Aqueles de que fala o poeta...
Os aromas sutis, a brisa amena,
Os casais de namorados,
O impossível verde...

Nada percebo, além do áspero cotidiano.
Procuro... E acho apenas em cada esquina
Jardins de plástico e papel,
Rosas prisioneiras em cestos e fitas,
Flores pintadas em cartazes,
Anunciando festivais,
Pessoas que se atropelam
Sem sequer se olharem.

Mas, apesar de tudo, existem árvores,
Doentes, retorcidas,
Sem pássaros cantores,
Até sem pardais,
Entraves no caminho de quem tem pressa
De chegar a lugar nenhum.

No entanto, é primavera no hemisfério sul
E é preciso escrever um poema,
Mesmo que seja apenas
Para cumprir a tradição.
Ainda que não haja flores,
Ainda que não haja amores,
Ainda que os perfumes venham todos de Paris
E o verde seja somente
O avesso da esperança,
O lado errado do sinal de trânsito.

Procuro os indícios de que fala o poeta...
Nada, nada encontro.
O jeito mesmo é ver a primavera
Nos documentários da televisão
E colher rosas na floricultura da esquina.

Virginia Vendramini
(do livro Primavera Urbana) – 05/10/94


* Acróstico do DOSVOX.

D Dosvox, dois olhos gigantes abertos para o mundo no alcance dos seus dedos.
O O conhecer; o aprendizado fácil e inteligente.
S Soma sabedoria + cultura + integração + socialização + independência.
V Vamos prestar atenção nas suas perguntas chaves e nos seus sinais sonoros.
O Os olhos mágicos perguntam com clareza: - O que você deseja? Você responde: - Com  	comandos e atalhos de acordo com  a sua vontade e necessidade.
X Xiiii!!! Errou? Não tem problema não, sai no squipi e volta pras setas, para encontrar-se 	denovo.

Neise Cavini
 22 de abril de 2013.



#16. ETIQUETA

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

A ETIQUETA E OS VALORES

Olá, como estão? Estamos aqui para mais bate papo sobre etiqueta.

Já postei vários direcionamentos e dicas de comportamentos sobre etiqueta. Penso que falar muito sobre etiqueta ou sobre qualquer assunto pode cair no esquecimento se não direcionamos o pensamento em busca de um novo comportamento. 

Pudemos observar juntos durante nossas publicações, que ser educado é ter etiqueta, pensar no outro é ter etiqueta, saber seus limites e não ultrapassar o limite do outro é ter etiqueta. A etiqueta expressa quem somos realmente, como a etiqueta de uma roupa que detalha a composição, o tamanho, quem fabricou e outros detalhes. Através das nossas ações espelhamos nossos valores pessoais (e que precisam ser valorizados), hoje em dia muitas pessoas estão esquecendo dos seus valores.

Podemos demonstrar esses valores de várias formas:
1. No uso do celular - evitando atender em qualquer lugar, respeitando as pessoas que estão ao seu lado, equilibrando o tom de voz para que ninguém participe da conversa.
2. Lixo - Fazer uso da lixeira, evitar lixos pelo chão e ruas, respeitando a comunidade e as outras pessoas.
3. Salto alto ou sapato com pisadas mais firmes - evitar usar muito cedo ou tarde, quando se tem um vizinho no andar de abaixo.
4. Carro:
a. Evitar estacionar em vagas com destinação própria, como para idoso ou deficiente físico.
b. Valorizando o uso da seta - Ela significa: com licença!
5. Transporte público:
a. Ficar parado na porta evitando o embarque e o desembarque das pessoas.
b. Monopolizar os apoios de segurança.

Podia enumerar vários outros comportamentos que convivemos diariamente nos causando transtorno, irritação e desconforto. Vale sempre repensar nossas ações, fazendo para o outro o que desejamos que façam conosco.  
Vamos conversar mais sobre isso, mês que vem trago outros detalhes que pode transformar nossas ações, no tornando pessoas melhores.

Obrigada pelo carinho
Até mês que vem.
Tânia Araújo



#17. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Cegos Pistoleiros na terra do tio SAM

Permissão para cegos portarem armas em EUA divide população 

O debate sobre posse de armas nos EUA ganhou um capítulo inesperado no fim de semana, após o jornal "The Des Moines Register" revelar no domingo que cegos podem comprar e portar armas no estado de Iowa sem problemas. Ninguém questiona a legalidade da medida, mas muitos se
preocupam com a segurança das pessoas ao redor.
Alguns estados, como Nebraska e Carolina do Sul, pedem uma prova de visão para o porte de arma. Mas não é o caso de Iowa. O governo local se baseia na Lei Federal de Controle de Armas, de 1968, que estabelece quem pode ter acesso a armamento. A lei exclui condenados por crimes sentenciados a mais de um ano de prisão, pessoas viciadas ou sob uso de substâncias controladas e quem já esteve internado por problemas mentais.
Pessoas consideradas legalmente cegas (sem visão ou apenas com visão parcial) não estão incluídas. Por isso, em Iowa, o acesso é permitido, embora nem todos concordem.
Para Jane Hudson, diretora-executiva da organização Direitos para Deficientes em Iowa, proibir o acesso a pessoas com problemas de visão seria uma violação da lei que proibe a discriminação. O xerife do condado de Cedar, Warren Wethington, explica que existe um treinamento especial e que sua filha, que é cega, pretende comprar uma arma quando chegar aos 21 anos - daqui a dois anos.
As opiniões se dividem. O xerife do condado de Dubuque, Don Vrotsos, pensa diferente e quer vetar o acesso das armas a cegos - que poderão necessitar entrar na justiça. Ele tem o apoio de pessoas como Patrick Clancy, superintendente da Iowa Braille and Sight Saving School. Para
Clancy, as armas são uma rara exceção em sua filosofia de como pessoas com problemas de visão podem participar plenamente de todas as atividades.
No Twitter, internautas ironizaram a questão das armas em Iowa: "O que poderia dar errado?", perguntou Jeff Smith, professor de política da The New School, em Nova York.
No ano passado, um morador de Nova Jersey foi à Justiça pelo direito de portar arma, apesar de ser cego, e venceu. Já o cantor Stevie Wonder, que defende um controle maior sobre a venda de armas, discorda desse direito:
- Podem me imaginar com uma arma? Isso é loucura! - disse em uma entrevista à CNN.


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

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



#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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

* Atendente do Hospital de São Lourenço/MG supera deficiência visual e obtém aprovação no exame da OAB
Cristiano Siqueira da Redação do São Lourenço Jornal

Créditos da Foto: HFCCSL Após muito empenho e dedicação aos estudos, o jovem DIEGO MARTINS CORREA (23 anos), funcionário do setor de Comunicação/Ouvidoria do Hospital São Lourenço e que possui deficiência visual (integral), concretizou um grande sonho: ser APROVADO NO RIGOROSO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), realizado em Varginha. A notícia foi confirmada hoje (31), quando foram divulgados os resultados da segunda e última fase do Exame (ocorrida no dia 6 deste mês).
Radiante de alegria, Diego (acadêmico do último período de Direito na Faculdade de São Lourenço) era só sorrisos na tarde da última quinta-feira, quando chegou para trabalhar no Hospital. Muito comemorado pelos colegas que o encontravam, o atendente cumprimentava todos com a simpatia de sempre. “Ele estava ansioso para confirmar o resultado e só ficou tranquilo quando ouviu o nome na lista de aprovados”, conta a mãe de Diego, Eliane Martins Corrêa.
Sempre assíduo e pontual ao trabalho no Hospital, Diego realiza, por telefone, pesquisas de pós-atendimento com pacientes/acompanhantes. O funcionário sincroniza as ligações com um programa de voz, que “lê” as telas do computador e narra o conteúdo para ele, acessado por um fone de ouvido. “Poder colaborar para que uma instituição de saúde melhore seus serviços, a cada dia, não tem preço”, afirma. Para o coordenador de Comunicação/Ouvidoria, Marcos Querino,
o operador de telemarketing atua de forma exemplar. “Ele tem muita competência e dedicação ao trabalho”, explica.
Apesar de ter perdido inteiramente a visão logo após o nascimento, Diego sempre contou com total apoio familiar e dos amigos. “As dificuldades foram muitas, mas graças a Deus superamos juntos. Quando ele era criança, alguém chegou ao cúmulo de me sugerir que ficássemos em casa, cedendo às limitações da deficiência.
Mas nunca fraquejamos e, a cada dia, vejo o quanto vale a pena querer o melhor para meu filho”, exclama, orgulhosa, a mãe Eliane. Agora, Diego pensa em advogar e prestar concursos. “O importante é sempre estar em atividade e buscar meus objetivos, passo a passo”, conclui.
Fonte: HFCCSL/ Marcos Querino

- - -

1- ICB/BA é penta campeão da copa Brasil de futebol de 5

Jefinho e Gledson marcaram para os baianos, que mantiveram a hegemonia entre clubes no Brasil. Além do título, craque baiano ganhou mais dois troféus individuais Jogando em casa e com o apoio
da torcida, o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) derrotou a URECE/RJ, por 3 a 0, e conquistou o pentacampeonato da Copa Brasil de Futebol de 5 - Série A 2013, para delírio dos torcedores, que lotaram o ginásio da UNIME, neste domingo (10), em Lauro de Freitas/BA.   A principal competição de Futebol de 5 no Brasil foi uma realização da Confederação Brasileira de Desportos
de Deficientes Visuais (CBDV), com o patrocínio da Caixa Loterias, apoio da UNIME e parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro. O evento reuniu os principais atletas do país, além de alguns da Argentina e do Paraguai.  
De forma merecida as duas equipes venceram os adversários nas fases anteriores e chegaram à final. O ICB/BA tinha a responsabilidade de manter a hegemonia no Brasil e conquistar o título diante da sua torcida. Para a URECE/RJ ficava desafio de como parar Jefinho e ser o novo campeão.   O
primeiro tempo de jogo foi de muito estudo entre as equipes. Os cariocas com uma defesa sólida não dava espaços para o forte time baiano chegar com liberdade. Jefinho conseguiu algumas jogadas de perigo, mas suas tentativas não foram bem sucedidas.   O zero que ficou no placar durante toda a primeira etapa não permaneceria durante muito tempo nos últimos 25 minutos da Copa Brasil 2013. Com apenas 27 segundos do segundo tempo, Jefinho abriu o placar. O gol parece ter abalado a URECE, e não demorou muito para Gledson, de pênalti - cometido pelo goleiro Andreonni -, ampliar para 2 a 0. Para delírio da torcida baiana.   Com a vantagem, o ICB passou a administrar o resultado. A URECE não conseguiu espaços para buscar a reação. As tentativas dos paraguaios Villamayor e Hugo eram bloqueadas pela dupla de defensores Cássio e Tiago.   A cada minuto que passava o título ficava mais perto, e a empolgação da torcida aumentava. Principal jogador do Mundo, o craque Jefinho ainda teve tempo de fazer o segundo dele no jogo e fechar o placar em 3 a 0.   - Mais uma vez a gente mostrou a que veio. Era o nosso objetivo (título), afinal de contas estamos treinando o inteiro pensando nesse campeonato. Mas graças a Deus fomos   premiados e conseguimos esse título - disse Jefinho após a conquista.   Jefinho, literalmente, foi o dono da bola na competição. O craque faturou o prêmio de  Melhor Jogador e a artilharia, com 17 gols. O Melhor Goleiro foi Tonislan, da AMC/MT, premiado pelas excelentes defesas e a regularidade.   Clique aqui http://www.cbdv.org.br/evento/copa-brasil-de-futebol-de-5-serie-0 e confira os resultados e a classificação final da competição.  

2- APACE/PB conquista terceiro lugar na copa Brasil após virada

Jogando com seis pontos no supercílio, Bill foi o grande herói da medalha com dois gols. Nonato se destacou pela equipe de Pernambuco

Com um gol faltando 5 minutos para o final da partida, a APACE/PB venceu de virada a  ADVP/PB, por 2 a 1, com dois gols de Bill, e conquistou o 3º lugar da Copa Brasil de Futebol de 5 - Série A 2013. Raimundo Nonato marcou para os pernambucanos. A partida foi realizada
na manhã deste domingo (10), no ginásio da UNIME, em Lauro de Freitas/BA.

O jogo começou com as duas equipes partindo para o ataque. Logo no primeiro minuto, Raimundo Nonato abriu o placar em jogada rápida pela direita. O gol no início foi um sinal de que as duas equipes iriam partir para cima.   O gol sofrido no início obrigou a APACE a sair mais para o
jogo, que passou a sufocar o adversário no campo de defesa. A ADVP se segurava o quanto podia, porém, ao cometer a quarta falta coletiva, deu a oportunidade que a APACE precisava. Dono de um chute potente, Bill converteu a cobrança com perfeição e empatou o jogo aos 10 minutos.   Na segunda etapa o jogo ganhou uma intensidade ainda maior. O jogo ficou aberto e as equipes criavam diversas chances de gol. Os goleiros tiveram muito trabalho. Quando não conseguiam chegar na bola, a trave se encarregava de ajudar.  Com seis pontos no supercílio - após se chocar na partida anterior com Marquinhos, seu companheiro de time -, Bill teve o esforço e a garra
recompensada com mais um gol na partida, aquele que, inclusive, decretou a vitória para os paraibanos. O camisa 8 avançou pela direta, ganhou dos zagueiros e virou a partida para 2 a 1, restando 5 minutos para o final do jogo.   - Primeiro tenho que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter ficado com a medalha de bronze. E é isso aí, muito determinação, garra, porque infelizmente nesse campeonato eu não estava acertando o pé, a trave estava ajudando os adversários. Mas, hoje (domingo), graças a Deus eu me encontrei dentro de quadra e consegui fazer o melhor para a minha equipe e ajudar a ficar entre os quatro melhores do Brasil - comemorou Bill.  

3- Seleção brasileira de futebol de 5 é convocada para a última fase de treinamento de 2013 visando o mundial em 2014

Etapas de treinos tem ajudado para o Brasil atingir os objetivos. O foco da vez é o Mundial que será realizado em 2014, ainda sem sede definida   A Seleção Brasileira de Futebol de 5 foi convocada para a VIII Fase de Treinamento de 7 a 14 de dezembro, na Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF). Esta será a última vez em 2013 que os atletas se reúnem para os treinos sob o comando do técnico Fábio Vasconcelos.   Nas primeiras etapas de treinamento do ano o Brasil se preparou para a disputa da Copa América, realizada no mês de setembro, na Argentina. O resultado veio com a conquista em cima dos argentinos. Desta vez a seleção começa a se preparar para o Campeonato Mundial de 2014.   Confira a lista dos convocados. Cássio Lopes dos Reis (ICB/BA) Claudinei Maurício Gomes Bueno (AEDV/PR) Damião Robson de Souza Ramos (APACE/PB) Davison Souza Monteiro (UEEJAA/PA) Eduardo Junior de Oliveira (SUPERAR/RJ) Jeferson da Conceição Gonçalves (ICB/BA) Liwigston da Silva Costa (URECE/RJ) Luan de Lacerda Gonçalves (APACE/PB) Marcos José Alves Felipe (APACE/PB) Raimundo Nonato Alves Mendes (ADVP/PE) Ricardo Steinmetz Alves (AGAFUC/RS) Tiago Santos Nascimento (ICB/BA) Tonislan de Lira Pereira (AMC/MT) Vinicius Tranchezzi Holzsauer (APADV/SP)   Comissão Técnica Fábio Luiz Ribeiro de Vasconcelos - Técnico Halekson Barbosa de Freitas - Fisioterapeuta José Antônio Ferreira Freire - Coordenador Josinaldo Costa Sousa - Auxiliar Técnico Luis Felipe Castelli Correia de Campos - Preparador Físico Maria Beatriz Leme Monteiro - Médica Vivian
Maria dos Santos Paranhos - Nutricionista



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

*  Música que homenagea o Braille a venda
 
Informo aos leitores que participei do festival para servidores públicos estaduais do estado de Alagoas intitulado Festival da palavra e que ocorreu nos dias 23 e 24 do mês de outubro passado. Participei na categoria compositor com uma música que homenageia de forma subjetiva o Sistema Braille. A música se chama "mistério que seduz".

A música está à venda na loja de música digital Music Box: www.musicbox.com.br 
Procurar por Jana Felix. Para quem não tem cadastro nesta loja é só efetuá-lo em uma única vez. Pode-se ouvir um trecho da música no botão play e no botão compra vai para a área de compra.
Agradeço desde já pela atenção de todos e pela a colaboração na divulgação desta música.
Atenciosamente:
Janaina Felix Gomes -- Arapiraca, Al.
-- Janaina Felix Assistente administrativo da Universidade Estadual de Alagoas -- Uneal/reitoria Profª. de Língua Portuguesa do município de Arapiraca, Al. Pós-graduanda  em Educação Especial e Inclusiva Contatos: E-mail principal, janna.fg25@gmail.com Skype: janafelix2 Youtube: janajfg25 Facebook: www.facebook.com/janaespecial contato no wuala, 

Quatro informações úteis não divulgadas! Principalmente a QUARTA*

1. Quem quiser tirar uma cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um cartório, pegar senha e esperar um tempão na fila.
O cartório eletrônico, já está no ar!
*www.cartorio24horas.com.br*
Nele você resolve essas (e outras) burocracias, 24 horas por dia, on-line.
Cópias de certidões de óbitos, imóveis, e protestos também podem ser solicitados pela internet.
Para pagar é preciso imprimir um boleto bancário. Depois, o documento chega por Sedex.

Passe para todo mundo, que este é um serviço da maior importância.

2. DIVULGUE. É IMPORTANTE: AUXÍLIO À LISTA*
Telefone 102...*não!*
Agora é: *08002800102*
Vejam só como não somos avisados das coisas que realmente são importantes.

NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO.
SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO VERDADEIRAMENTE GRATUITO.

Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo.

3. Importante:* Documentos roubados -*BO (boletim de occorrência) dá gratuidade* - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA??
Acho que grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que nos dá o direito de em caso de roubo ou furto (mediante a apresentação do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de tais documentos como:
Habilitação (R$ 42,97);
Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$ 34,11).
Para conseguir a gratuidade, basta levar uma cópia (não precisa ser autenticada) do Boletim de Ocorrência e o original ao Detran p/ Habilitação e Licenciamento e outra cópia à um posto do IFP.

4) MULTA DE TRANSITO: *essa você não sabia*
No caso de multa por infração leve ou média, se você não foi multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar multa. É só ir ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em advertência com base no Art. 267 do CTB. Levar Xerox da carteira de motorista e a
notificação da multa.. Em 30 dias você recebe pelo correio a advertência por escrito. Perde os pontos, mas não paga nada.

Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta
providência como mais educativa.

- - - 

DIVULGUEM PARA O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS POSSÍVEL. VAMOS ACABAR COM A INDÚSTRIA DA MULTA!

Gostaria, se possível, que cada um   não guardasse a informação só para si.

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



#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

* Eu sou de Angola, chamo-me Lourenço Diogo, também quero ser parte da vossa lista de discussão.

O meu email é lourencodiogo07@yahoo.com.br

Muito obrigad e saúde para todos.

Lourenço

***
Salve Lourenço,

Será uma honra tê-lo conosco.

Motivo de muita emoção para mim conviver com meus irmãos de além mar.

Valdenito de Souza, o nacionalista místico

- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

*****
---

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

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

