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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Contraponto ao Ano Novo

Mais um ano se apresenta, o que este, por sua vez, trará nos seus alforjes milenares?!

Alforjes estes, feito na matéria prima do tempo e arrematado na esperança do mundo.

 Assim que passar os salamaleques, ritos, libações de sempre, saberemos.

No que tange a nós do Contraponto (em tempo: numa das fatias deste ano novo, estaremos  fazendo  oito anos), continuaremos atentos, procurando nos fatos e atos, nas prédicas e práticas, que dizem respeito ao nosso segmento, buscar  o Contraponto, visando sempre a verdade, estandarte primeiro  de qualquer revolução...


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de Atividades do mês de Dezembro de 2012

Foi criada uma comissão, formada por Márcio Lacerda, Sandro e Salette, para discutir mudanças na lista de discussões.

** **

No dia 01 de dezembro, foi realizada a festa de final de ano da Associação no IBC. Na ocasião, foi promovido um amigo oculto, foi feita uma homenagem às pessoas ligadas ao IBC que ganharam medalhas na Paralimpíada de Londres. 
Homenageou-se ainda a personalidade do Mês, Maria Helena Franco, ex-aluna do Instituto, associada de nossa entidade e atual professora da casa. Por fim, a confraternização encerrou-se com um bingo adaptado.

** **

No dia 11 de dezembro, foi realizada reunião do departamento de Políticas educacionais, na qual estabeleceu-se uma lista de pessoas para serem entrevistadas no âmbito do Projeto Memória. Foi discutido também o lançamento do livro de contos da Associação.

** **

No dia 18 de dezembro, a Associação esteve representada na formatura do último ano do IBC pela professora Ana Cristina Hildebrandt, que entregou aos formandos convites para participarem da Associação.

** **

Departamento de Tecnologia:

A Escola Virtual José Alvares de Azevedo, implanta o Projeto Concurso Público (espaço onde serão debatido os concursos públicos nas três estâncias - municipal, estadual e federal, com análise de editais, trocas de materiais e aulas; a gestão do projeto  ficará a cargo da companheira  Salete Semitela.

Gilson Josefino - Presidente



#3. O IBC  EM FOCO

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

Balanço 2012 - Conquistas e Derrotas

Esclareço que os comentários aqui inseridos são de inteira responsabilidade do colunista costumeiro.

Nesta oportunidade não poderia deixar de enumerar e comentar os acontecimentos que considerei mais significativos e que certamente produziram ou produzirão seus efeitos na vida de nossa instituição educacional especializada, que se pretende de qualidade, dedicada às pessoas cegas e
de baixa visão.

O IBC vive há algum tempo, um quadro administrativo de grandes perplexidades, fruto de uma conjuntura política gerada do embate entre as áreas acadêmicas encravadas no MEC, a partir do final da década anterior, que postulam matricular os alunos com deficiência nas escolas
comuns, indiscriminadamente, e grupos acadêmicos, públicos e privados, à margem do MEC, que defendem a ideia de permanência das escolas especializadas, com ensino fundamental para esses alunos.
A exemplo do que aconteceu em outros órgãos públicos, a nossa instituição foi atingida em 2010, por uma avalanche de cargos distribuídos a granel, em função de um surto eleitoral, contemplando
servidores com um número representativo de FG, em um ato de orgia sem limites, promovido pela máquina governamental no poder.
Há época a Direção Geral do IBC encaminhou uma proposta de reforma do nosso regimento interno ao MEC, que foi devidamente reprovada, sob múltiplas alegações, entre elas, foram apontadas:

1. A proposta de trabalho do setor da reabilitação possui um viés médico assistencial, não correspondendo às metas propostas pelo MEC, voltadas para uma proposta de política educacional.

2. O Departamento de Educação que coordena o Ensino Fundamental, teve o seus projetos do PED, que pretensamente contemplam o aprendizado mais lento, e do PREA, que abrangem os casos especialíssimos, fora da escolarização regular.

Nesse mesmo período, a cúpula do MEC ligada à Educação Especial, surge arbitrariamente em uma reunião do Conselho Diretor do INES, para comunicar que a partir de 2012, as instituições como o INES e o IBC encerrariam suas matrículas no Ensino Fundamental, somente permitidas nas atividades de contra turno, isto é, essas instituições passariam a exercer o atendimento educacional.
Em seguida deu-se uma forte mobilização e os dois institutos permaneceram na mesma situação de antes, mantendo as matrículas no ensino fundamental regular, mesmo sob ameaça da controversa Meta 4, integrada no Plano Nacional de Educação (PNE)..

Passado algum tempo, o IBC permanece com o mesmo Regimento Interno, mas com uma situação esdrúxula: Com o organograma do Regimento em vigor, mas na prática, por conta da farta distribuição de cargos, ao apagar das luzes de 2010, passou a haver uma discrepância entre o organograma em vigor, e a estrutura implantada após os cargos concedidos, que provocaram uma superposição de funções. No início do ano corrente, a Direção propôs ao MEC a formalização de um departamento dedicado à promoção de pesquisas e cursos de nível superior, que seria o quinto,
agora existente desde a criação dos cargos em 2010, porém o MEC sequer se manifestou a respeito. Para resolver a contenda entre a SECADI e os institutos, o Ministro Adad, tomou uma medida política, retirando-os da sua esfera e colocando-os na Secretaria Executiva do Ministério.

Mas nem só de coisas nebulosas vive o IBC.
Temos aí, um concurso para ocupação de vagas, em função da saída gradual dos terceirizados, em se tratando das atividades-meio, e para ocupação de cargos abertos da docência, área em que teremos ganhos pouco significativos, levando em conta o aumento de nossas demandas.
Considero que no edital aprovado, tivemos algumas derrotas, por conta da flexibilização do concurso, que suprimiu a prova de desempenho, a não ser para os candidatos ao Braille e LIBRAS, suprimiu igualmente as bibliografias, sem uma justificativa compreensível.
Vale registrar que o edital abre para que o candidato possa atuar fora da esfera do IBC, o que poderá permitir que sejam criados postos avançados de nossa instituição.
Presentemente o IBC está entrando em uma nova era de modernidade ao constituir desde de 2008 a sua coordenação de acessibilidade que se propõe atuar em seu espaço, abrangendo diferentes campos, seja na instituição seja fora dela, em face de consultas solicitadas. Integrando essa coordenação, surge com força o núcleo de Audiodescrição que vem crescendo de importância.

O futuro está sendo traçado e nos cabe ampliar o papel do IBC para que cumpra suas metas propostas.

Qualquer colaboração envie para vtr.alberto@gmail.com ou, para o jornal contraponto.. Estarei sempre receptivo a todas as colaborações 

Vitor Alberto da Silva Marques 



#4.  DV EM DESTAQUE

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

Deficientes visuais se especializam em massoterapia.

O curso faz parte do Programa Senac Acessibilidade, que é voltado para capacitação e reingresso de pessoas portadoras de deficiência no mercado.
Cerca de 21 pessoas com deficiência visual se formaram, nessa quinta-feira (20), no curso de massoterapia oferecido pelo Senac Pernambuco. Alguns alunos serão contratados em 2013 pela Santa Casa de Misericórdia para oferecer o serviço de massoterapia no instituto. Além disso, mais duas turmas serão organizadas pelo Senac. A média é capacitar e formar, aproximadamente, 40 alunos.
Em parceria com o Instituto dos Cegos Antônio Pessoa Queiroz (Iapq), esse é o primeiro curso de capacitação na área de massoterapia voltada para a pessoa com esse tipo de deficiência. A ação faz parte do Programa Senac Acessibilidade (PSA) que é voltado para capacitação e reingresso de pessoas portadoras de deficiência. O curso, coordenado e gerenciado pela Unidade de Imagem Pessoal (UIP), teve duração de cinco meses com carga horária de 360 horas, sendo 4 horas/aulas semanais, com unidades temáticas sobre assuntos referentes à ética, anatomia e fisiologia humana e técnicas de massagens ocidentais e orientais.
As aulas teóricas utilizaram materiais didáticos em Braille, letra ampliada e um software de leitura em áudio. Já as práticas utilizaram a estimulação tátil e auditiva. Além disso, os alunos participaram de palestras e ações externas de atendimento em eventos, como o projeto Colmeia, que aconteceu no pátio da Basílica do Carmo, no Recife, em novembro.

Fonte: Leia Já

***

livro A Contadora de Filmes, de Hernán Rivera Letelier, da Editora Cosac Naif possui audiodescrição de dois capítulos.

Ouça os dois capítulos do livro, disponibilizados pelo site 'Ver Com Palavras'.
Não há como não se encantar com o livro A Contadora de Filmes, de Hernán Rivera Letelier, da Editora Cosac Naif. Fininho, pequeno, os capítulos bem curtos, impressos em fundo claro, contrastando com as páginas e faixas completamente pretas como uma sala escura de cinema ou uma tela, talvez uma película, o texto fluido e sensível nos remete a um curta metragem. A amiga Marta Gil ficou fascinada com a história de Maria Margarita, filha de uma família pobre de mineiros, para quem a sessão de cinema do povoado era a única diversão, ansiosamente aguardada. Como a família toda nem sempre tinha dinheiro para frequentar as sessões, apenas uma pessoa da família era escolhida para assistir e posteriormente contar para os outros. Maria Margarita transformou-se, então, na maior contadora de filmes do povoado, lotando a apertada sala de sua casa com espectadores atentos. 

Marta quis compartilhar comigo seu encantamento e as ligações estabelecidas, imediatamente, com a audiodescrição e a prática dos audiodescritores, que transformam imagens em palavras, permitindo que a magia do cinema seja acessível às pessoas com deficiência visual. Nós, audiodescritores, não contamos todo o filme como Maria Margarita, mas somos tão apaixonados quanto ela pela sétima arte e procuramos captar cada detalhe que caracteriza os cenários, os figurinos e os maneirismos dos personagens. Também nos detemos, como ela, na “forma acanalhada da loura amante do mafioso pintar os lábios, no tique quase despercebido do pistoleiro nos instantes que antecedem o sacar do revólver, na forma em que os soldados acendem o cigarro nas trincheiras para que o inimigo não veja o fulgor do fósforo.” 

Marta sugeriu gravar alguns capítulos do livro e lá fomos nós atrás da autorização da editora Cosac Naify para a gravação de alguns capítulos para poder disponibilizá-los em nossos blogs. Aqui está, pois, caro leitor/frequentador do nosso blog, um presente para você: dois capítulos gravados do livro A Contadora de Filmes, na voz bonita e competente de Lucia Maria. Bom proveito!!! Temos certeza que você vai querer mais… 

Ouça dois capítulos do livro A Contadora de Filmes, <Link_comum="http://www.vercompalavras.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/12/A-Contadora-de-Filmes.mp3"> clicando aqui.
Autor: Hernán Rivera Letelier 
Tradução: Eric Nepomuceno 
Texto de orelha: Walter Salles 
Editora: Cosac Naify 
São Paulo 
Ano: 2012 
Gravação: Lucia Maria 
Capítulos 1 e 14 e quarta capa 
Direção: Lívia Motta 
Estúdio Casa da Sogra 
Fundo musical: Clair de Lune – por Acacia Brazil

Fonte: Ver Com Palavras

***

USP converte seis obras da lista da Fuvest em audiolivros.

A USP converteu 6 das 9 obras da lista de leitura obrigatória do vestibular da Fuvest em audiolivro para ajudar candidatos com deficiência visual.
Os arquivos têm formato Daisy - de Digital Accessible Information System - e seguem o padrão internacional de acessibilidade.
As obras estão disponíveis online desde o dia 23 de novembro, no site www.bibliotecas.usp.br/acessibilidade .
Foram editados os audiolivros Til (José de Alencar), Memórias de um Sargento de Milícias (Manuel Antônio de Almeida), Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis), O Cortiço (Aluísio Azevedo), Viagens da Minha Terra (Almeida Garret) e A Cidade e as Serras (Eça de Queirós), todos em domínio público.
O projeto é uma parceria entre o Sistema Integrado de Bibliotecas (Sibi) da USP, o Programa USP Legal, a Editora Martin Claret e a Empresa eDaisy, desenvolvedora do software que possibilita a migração de conteúdos para o formato Daisy.
“Nosso programa consiste em migrar conteúdos produzidos pela própria comunidade uspiana e dos quais tenhamos os direitos autorais”, explica Sueli Mara Ferreira, diretora técnica do Sibi. “Com a aproximação da primeira fase da Fuvest nos ocorreu prestar mais esse serviço à comunidade.”
Neste ano a Fuvest recebeu a inscrição de 72 pessoas com deficiência visual, das quais 12 foram convocados para a segunda fase do vestibular. Os nomes dos classificados serão divulgados na segunda-feira, 17.
Apesar de todos os volumes migrados serem de domínio público, as versões utilizadas pelo projeto são de propriedade da Editora Martin Claret, que cedeu seus direitos gratuitamente.
Para o futuro, o Sibi espera criar um portal de livros Daisy aberto publicamente na web onde serão incluídos diversos conteúdos da USP, além dos livros da lista da Fuvest. “Também estamos estudando a possibilidade de deixar esse portal aberto para que pessoas da comunidade possam depositar arquivos em áudio ou Daisy que tenham produzido e que possam ser compartilhados”, diz Sueli.

Fonte: Estadão

***

Aprovação da Aposentadoria Especial para pessoas com deficiência

Hoje, 5 de dezembro, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara  dos Deputados, tive a satisfação de ver aprovado o meu relatório sobre o Projeto de Lei Complementar n.º 277, de 2005, que estabelece, para as pessoas com deficiência, que contribuem com o regime geral da Previdência (INSS), um menor tempo de contribuição para conquistar o seu direito à aposentadoria.Com esta vitória, falta muito pouco para que este projeto se transforme em lei. Este direito já está previsto na Constituição Federal. Mas ele nunca foi regulamentado por lei, e por isso nunca conseguimos usufrui-lo. 
Este projeto de lei pretende, finalmente, colocar em prática e nos permitir usufruir um direito que já nos pertence há mais de 24 anos. Não se trata de privilégio, mas de tratamento que busca igualar as pessoas com deficiência aos demais trabalhadores, que não enfrentam discriminação para inclusão no mercado de trabalho, e nem enfrentam, diariamente, barreiras físicas e sociais para o exercício de suas atividades laborais. 
Juntos, somos fortes! Mobilize-se e busque os Deputados Federais de seu Estado, requerendo o seu empenho para a aprovação. É um direito nosso. E assine e divulgue o nosso abaixo assinado, para ser entregue aos parlamentares da Câmara dos Deputados, clicando no link a seguir: www.peticaopublica.com.br/?pi=2772005. 
Após a assinatura, será gerado um email automático, para confirmação. A assinatura só será processada após a confirmação. Se não receber o email automático, procure em sua caixa de spam. Esta luta é nossa! Um forte abraço. Rosinha da Adefal - Coordenadora da Onedef

Fonte: Rede Saci

***

Audiodescrição mobiliza especialistas em encontro nacional na UFJF

Lembrada como o Dia Nacional do Cego e de Santa Luzia, a data de 13 de dezembro foi escolhida pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para dar início ao 2º Encontro Nacional de Audiodescrição e o 3º Encontro de Acessibilidade. A abertura, que teve como tema “Audiodescrição e o acesso à cultura e à informação”, reuniu cerca de 110 pessoas no prédio Itamar Franco, na Faculdade de Engenharia, no campus.
Representando os audiodescritores, a professora Lívia Maria Villela de Mello Motta ressaltou que o assunto tem atraído pessoas de diversas áreas, como artes cênicas, dublagens e cinema, além de ter aumentado o número de publicações acadêmicas. “Nossa intenção é regularizar a audiodescrição de forma que as pessoas cegas possam escolher a peça teatral ou o filme de acordo com seu gosto pessoal, e não como única opção.”
O secretário Nacional de Promoção dos Direitos à Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira, frisou a importância da audiodescrição para o acesso de deficientes visuais à comunicação. Segundo ele, o Brasil é um dos países que mais discute o assunto na América Latina.
Já o representante da Organização Nacional dos Cegos do Brasil (ONCB), Clóvis Alberto Pereira, citou ações que deveriam ser implementadas no país para melhorar a acessibilidade, como ampliar o acesso nas televisões abertas e por assinatura, incluir a audiodescrição em escolas públicas e privadas e promover cursos de extensão acadêmica nessa área.
Ressaltando que ainda há muito por fazer no Brasil acerca do tema, o representante do público consumidor da audiodescrição, Paulo Romeu Filho, lembrou que o Ministério das Comunicações instituiu como obrigatórias duas horas de audiodescrição a cada 168 horas de programação da TV aberta. “Isso é muito pouco. Devemos aumentar a quantidade de horas e a diversidade dos programas, como novelas e shows, não apenas filmes.” Ele citou possíveis soluções para melhorar a educação de deficientes visuais: aumento do número de professores com conhecimento básico em audiodescrição; formação de profissionais com disposição de trabalhar na área; e produção de livros didáticos no formato Daisy (sigla em inglês para Sistema de Informação Acessível Digital).
Cultura e acessibilidade
Depois da mesa de abertura, a deficiente visual Sara Bentes cantou a música “Pra quê”, de sua autoria. A letra fala sobre pessoas com a mesma deficiência: “Se quiser me ajudar, pergunte primeiro se eu preciso. E se for me ajudar, pergunte primeiro como”.
No final do evento, foi apresentado o filme “Colegas”, premiado no Festival de Gramado, e produzido por Marçal de Souza, também deficiente visual. O filme conta a história de três jovens com Síndrome de Down que adoram cinema e decidem fugir do instituto onde moravam para se aventurarem na estrada, depois de assistir “Thelma e Louise”. Cada um tem o um sonho a realizar – casar, voar, ver o mar. “A intenção é mostrar a vida comum, e que os telespectadores esqueçam que os personagens têm Down”, afirma Souza. O filme foi disponibilizado em audiodescrição.
O olhar do público
A professora de Educação Física no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, Ana Maria Lima Cruz, apaixonou-se pela audiodescrição. Ela dá aula para alunos com deficiência visual e afirma: “O meu grande desafio era transcrever a linguagem corporal em palavras, e a audiodescrição é um recurso que vai me dar suporte para fazer esse trabalho na escola”.
A atriz de dublagem Mônica Magnani faz audiodescrição de filmes para televisão há cerca de um ano. Ela afirma que na maioria das vezes não se tem a resposta do deficiente visual quanto ao trabalho realizado. Ela comentou, ainda, o processo de produção: “Temos que passar a informação da forma mais sucinta possível e só podemos falar nos trechos sem diálogo no filme, de forma a não deixar o áudio poluído, pois também deve haver um intervalo para se saborear o silêncio”.

Fonte: UFJF



#5. DE OLHO NA LEI

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

Coluna de Final de Ano

Fiz uma análise de todas as colunas do ano de 2012. Foram inúmeras as questões com que nos deparamos. Tratamos de aposentadoria especial, livro acessível, isenção tributária, reserva de vagas em concursos públicos, entre outros assuntos afetos à nossa causa.

Com pesar, pude perceber que esses temas ano após ano se repetem na rotina de nossos tribunais. Isso revela que ainda é muito tormentoso o exercício dos direitos de que somos legítimos destinatários no papel, já que para experimentarmos os seus efeitos de modo efetivo é necessário, não raro, muita luta e uma boa dose de paciência

Nossa sociedade ainda precisa se humanizar bastante para compreender a real dimensão dos direitos humanos. As pessoas com deficiência estão cheias de discursos bonitos, proferidos por autoridades e encartados em diplomas legais que, no entanto, na prática, não se refletem em ações eficazes para dar-lhes a devida concretude.

A presente edição da De Olho na Lei soa como um desabafo. Pode ser. Contudo, expressa uma perspectiva realista a partir da retrospectiva dos fatos relativos às pessoas com deficiência ocorridos neste ano, pretendendo também manifestar a esperança de que no próximo período cíclico tenhamos dias melhores, nos alimentando da expectativa que resulte, no final de 2013, em uma perspectiva e retrospectiva mais animadoras.

Desejo a todos os leitores um feliz natal e um próspero ano novo.

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



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

Linguagem
A maquiagem que vira vício
Mais do que muletas, há termos, expressões e raciocínios viciados que ajudam a promover confusão na comunicação cotidiana
(Luiz Costa Pereira Junior)

Muita gente padece de cacoetes de linguagem. Termos-muletas, cacos verbais e fórmulas de raciocínio surgem ("meio que" ou "tipo assim") petrificados, repetidos no automático, de forma viciada ou fora de contexto, incomodando o ouvido ou o olho alheio e desvalorizando a mensagem.
Pesquisadores do idioma se perguntam se os vícios de linguagem seriam, "tipo assim", meros cacoetes passíveis de correção por quem se auto policia ou "meio que" um sintoma de um vazio maior e mais orgânico na comunicação. Mas o uso dessas muletas expressivas pode encobrir tanto os clichês empregados independentemente da sua necessidade como uma trapaça nem sempre voluntária na comunicação.

Raciocínio
O uso vicioso de expressões como "a nível de" é mais comum na fala. A linguagem falada é, por óbvio, mais improvisada que a escrita, em que se pode rever a mensagem, pensar um pouco mais e trocar termos inadequados ou repetidos.
Como, "a nível de" comunicação, o texto escrito só é transmitido por palavras, exige maior precisão de uso: na fala, gestos e entonação ajudam a compor o sentido.
Os vícios de linguagem, de fato, complicam e embaraçam um texto ou discurso. Mas seu efeito perverso é afetar a fala, a escrita, a mente, o raciocínio, e a coisa se complica quando o cacoete linguístico toma a forma de "toda uma" argumentação.
A gagueira do clichê e da repetição excessiva trunca ou simplifica o que se propõe dizer. Se o usuário da língua tem pouca flexibilidade de linguagem tende a recorrer aos mesmos cacoetes, qualquer que seja a sua situação de comunicação.
Porque o vício contagia quem usa um termo ou raciocínio sem muita reflexão ou sem se preocupar com o efeito de suas palavras. Também quando inconscientemente se incorpora que se sairá melhor quem ganhar tempo (ou gastar pouco tempo escolhendo uma forma melhor de dizer algo) - e aí nos acostumamos a apelar a muletas expressivas ou a polimentos postiços de nossas frases, mesmo às custas da clareza da mensagem.
A pessoa pode, assim, viciar-se em repetir construções ("entende?", "percebe", "como eu estava falando", "veja bem...") sempre que levada a tomar a palavra, romper o silêncio, dar sequência a um raciocínio, arrematar uma frase escrita ou um pensamento pronunciado num discurso.

Repetição adequada
Palavras e expressões são, então, petrificadas na linguagem de quem as usa a esmo. A recorrência crônica a clichês, dizem os especialistas, seria provocada pela dificuldade de o usuário do idioma construir conexões, estabelecer adequada passagem entre um raciocínio e outro, uma frase e outra.
Nem toda marcação repetitiva, claro, é vício. Há expressões recorrentes, sem significado aparente numa frase, que servem antes para destacar partes do discurso ou reforçar um sentido. Algumas são até desejadas no meio em que ocorrem.
Ao celular, por exemplo, a repetição de termos por vezes chega a ser bem-vinda: o interlocutor responde, do outro lado da linha, por meio de "sei" ou "aham" repetidos, sem que isso tenha a função de expressar algo relacionado à mensagem.
A pessoa não diz com essas repetições que concorda ou está familiarizada com a informação dita pelo interlocutor, apenas sinaliza que continua em linha.
A repetição é, aqui, uma necessidade no meio de comunicação escolhido par a a conversa.
Fora de contextos fáticos como o dos celulares, como nem sempre são percebidas como defeito de comunicação, a expressão e a linha de raciocínio viciadas podem ser, "tipo assim", até desejadas pelo interlocutor.
Há neuróticos da linguagem que tornaram correntes palavras e construções-muletas, como as do gerundismo, e revestimentos retóricos que viraram chagas profissionais, como o preciosismo vocabular do universo jurídico (ver quadros ao final da matéria).

Generalização
Há meios de comunicação, políticos e empresários que contam com a boa receptividade a recorrências ideológicas e mesmices recauchutadas de linguagem, mesmo quando tais usos patológicos levam a erro de uso ou interpretação de sentenças e sintagmas: como os eleitores de um Odorico Paraguaçu - clássico personagem de Dias Gomes em O Bem Amado - queremos o feitiço de seus "prafrentemente" e "maquiavelento", ditos a toda hora, e o circunlóquio de seu raciocínio.
Já houve época que os estudiosos do ramo viam qualquer frequência fora do padrão linguístico como um vício. Felizmente, muito do que se considerava vício caducou como tal. Mas o conceito abriu tentáculos, ampliou repertório, ganhou novas roupagens e peso nos discursos orais e escritos da atualidade.
Os vícios de linguagem descritos e exemplificados nestas páginas não são os únicos, nem necessariamente mais novos, mas os que parecem contaminar os discursos recentes na comunicação brasileira, com uma ensurdecedora, e por isso mesmo desagradável, frequência.

A falsa proclamação de vitória
Estratagema tem sido usado de forma viciante na política brasileira

Kassab acompanha preparativos de implosão: indiferente aos fatos

Em Como Vencer um Debate sem Precisar ter Razão(Topbooks, 1997: 146), o filósofo Arthur Schopenhauer enumera 38 estratagemas retóricos. Um deles, a falsa proclamação de vitória, tem sido usado de forma viciante na política brasileira.
Schopenhauer descreve o interlocutor que trata como prova aquilo que não é. Ante a contrariedade de um resultado adverso ou de respostas inadequadas à conclusão que tinha em mente, a pessoa proclama como triunfalmente demonstrada a conclusão pretendida, contra todas as evidências. O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab tem aperfeiçoado o uso crônico da proclamação de vitória mesmo quando não há. Seu auge foi em janeiro, quando da implosão de um prédio que ruiu só em parte, próximo à favela do Moinho, no centro. O prefeito repetia que a operação foi um sucesso, pois o objetivo teria sido liberar trânsito e não derrubar o prédio, e quem considerava que a implosão fracassou deveria voltar aos bancos escolares.
O linguista Sírio Possenti, colunista de Língua, disse na ocasião que o caso é exemplar para teorias pragmáticas:  não se fala do tema porque não quer ou não pode; se não pode, é porque a resposta compromete. Kassab, diz Possenti, parece falar de um lugar vazio, indiferente aos fatos. Mas não seria caso isolado no país: o deputado federal Paulo Maluf fez fama ao emitir proclamações de vitória para desviar-se de perguntas inconvenientes.


A tentação do preciosismo
Termos afetados substituem outros mais simples em ramos como o Direito


Ministros do Supremo Tribunal Federal se preparam para julgar as atribuições do CNJ: preciosismo também está no caminho da Justiça

O Supremo Tribunal Federal manteve o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça no mês passado. A decisão, que garante a atuação de um órgão que tem exposto as mazelas do judiciário brasileiro, vem na esteira de uma série de denúncias envolvendo a Magistratura. As acusações se avolumam, de decisões suspeitas a anulações de processos contra endinheirados, de pagamentos e movimentações bancárias duvidosos a denúncias de nepotismos e hiper valorização de salários.
Um antigo inimigo da Justiça tem se somado a essa "proemial delatória" (denúncia), à lentidão nas sentenças e à estrutura arcaica dos tribunais. É o preciosismo, o uso de um português arrevesado, palavrório de raciocínios labirínticos e expressões pedantes.

Correção de rota
Preciosismo é a afetação, no requinte excessivo do fraseado, no uso de palavras incomuns, perífrases. Não é exclusividade do mundo do Direito, mas costuma aparecer em peças jurídicas às vezes involuntariamente engraçadas (quadro abaixo).
A adoção de uma linguagem mais coloquial pelos profissionais da advocacia tem sido dada em relação direta com a qualidade da produção do Direito e a velocidade no atendimento à população. Um vocabulário mais simples, direto e objetivo pode aproximar a sociedade da Justiça.

Jargão
Toda atividade tem seu jargão. O que é nocivo é o uso crônico de palavras ou expressões rebuscadas quando há outras que dizem o mesmo. Se a linguagem técnica tem de ser exata, não pode ser ambígua nem conotativa. Mas vocábulos rebuscados podem ser substituídos por palavras mais simples, sem prejuízo do significado.
Os defensores do juridiquês acreditam que simplificar a linguagem é uma falsa questão, pois quem mantém relações com a Justiça é o advogado, não seu cliente. Com isso, o jargão se radicaliza, até por necessidade de legitimação.
Atacar o preciosismo é, portanto, um modo de atacar a disfunção básica do sistema, do mesmo modo que medidas como a manutenção do poder de investigação do CNJ.

Barbarismo da correção
Tentação de corrigir português mesmo quando não deve vira piada internet

Isaac desqualificou oponentes por erro inexistente: professoral
Para os gregos, "bárbaros" eram os estrangeiros, toda cultura que desprezavam. Por isso, também "barbarismo" se refere à pronúncia e à grafia erradas (ao modo de estrangeiros que se adaptam ao idioma alheio). A tradição gramatical aponta o barbarismo como resultante de troca ou omissão de fonemas ou letras, flexão de palavra invariável, falta de flexão para concordância, uso de infinitivo por futuro do subjuntivo ou palavra com significado impróprio ao contexto.
Os acusadores de plantão costumam ser tão vigilantes na denúncia de barbarismos que provocam outra chaga viciante: a correção indevida. Alguns chamam de hipercorreção esse hábito de corrigir o que se considera erro mesmo quando não há. O deputado estadual Túlio Isaac (PSDB-GO) fez da hipercorreção um deboche. Na assembleia legislativa de 13 de janeiro, quis dar um pito nos membros do Sintego (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás).
- Quando ponho em dúvida algumas pessoas do Sintego é porque são educadores, têm de ter educação. Da última vez que o Sintego esteve aqui, tinha um rapaz cabeludo, não sei se era homem ou mulher, que estava com um papel escrito "exigimos" com g. Ou seja, já começa errado, é complicado... - discursou o parlamentar.
"Exigir", na 1ª pessoa do plural no presente do indicativo, é sim grafado com g. O vídeo com o deputado fazendo barbarismo com uma acusação de barbarismo foi visto meio milhão de vezes no YouTube, em quinze dias.
O caso mostrou que a hipercorreção é uma atitude viciosa. Formas consagradas passaram a ser questionadas por conta dessa preocupação, como "risco de vida", que  há anos tem sofrido infundada resistência na mídia.

O desvio ético do gerundismo
Há implicações éticas no vício de linguagem. O uso excessivo e desnecessário do gerúndio é conhecido como endorreia, cuja forma popular é a construção "vou estar + gerúndio", uma perífrase (locução formada por dois ou três verbos). A locução em si é legítima, quando comunica a ideia de uma ação futura que ocorrerá no momento de outra ou sequenciada. As sentenças "vou estar dormindo na hora do jogo" ou "vou estar vendo o jogo quando você estiver assistindo à novela" são adequadas ao sistema da língua, assim como em verbos que indiquem processo: "amanhã vai estar chovendo" ou ato contínuo: "vou estar trabalhando das 8h às 18h".
Aquilo a que nos acostumamos a chamar de gerundismo se dá quando não queremos comunicar essa ideia de eventos ou ações simultâneas, mas antes falar de ação pontual, em que a duração não é preocupação dominante. "Vou falar" narra algo que vai ocorrer a partir de agora. "Vou estar falando" se refere a um futuro em andamento. 
É inadequado usar uma forma verbal com valor de outra - falar de ação isolada, que se encerraria num só ato, como se fosse contínua. Quando respondemos ao telefone "vou estar passando o recado" fazemos o recado, que potencialmente tem tudo para ser dado, não ter mais prazo de validade. O vício aqui isenta a pessoa de responsabilidade sobre o que prometeu fazer. É antes de tudo um desvio ético.

A fronteira imprecisa
O leilão dos aeroportos brasileiros e o caso dos policiais absolvidos após espancarem taxista (detalhe): limites embaçados entre significados distintos 

Desmanchar os limites entre processos semelhantes é um vício tentador. No mês passado, esse tipo de indistinção tomou forma após o leilão público que redefiniu a administração de aeroportos. E, então, ganhou primeiro plano no país o debate sobre o processo, em particular sobre quem chama o resultado de "concessão" e quem acha que o leilão foi, na prática, uma "privatização".
Embora nenhum aeroporto tenha passado a ser propriedade privada (ninguém "compra" algo por tempo determinado e o dono continua a ser o Estado), o tema é delicado, pois até hoje pairam denúncias de corrupção em processos de transferência do patrimônio público para a iniciativa privada, no passado recente. Por outro lado, ninguém engole o fato de concessões como as de TV não serem, na prática, privatizações veladas.
A providência retórica de quem diluiu a distinção entre "privatização" e "concessão" foi misturar os limites entre definições que se opõem. É recurso antigo, chamado "fronteira imprecisa", em que a falta de nitidez na descrição do problema induz o interlocutor a erro de interpretação.

Violência
Em março de 1991, o taxista norte-americano Rodney King foi espancado pela polícia de Los Angeles, que o deteve por dirigir à toda. Um primeiro julgamento inocentou os agressores em 1992, o que causou tumultos na Califórnia, com 3 mil feridos, US$ 1 bilhão de prejuízos em 3 mil lojas. Um ano depois, um outro julgamento condenou dois policiais, absolveu dois e deu indenização de US$ 4 milhões a Rodney.
A anulação do primeiro julgamento foi motivada por uma descarada falácia que levara à absolvição dos réus. O júri se convenceu da inocência dos policiais com o seguinte argumento:
"Se um policial bater uma vez num suspeito que se recusa a cooperar, isso não é um uso desnecessário da força. Nem se lhe bater duas vezes, caso o suspeito continue a resistir. Talvez até possa bater-lhe três vezes. Se o suspeito continuar a resistir, será que o policial tem o direito de lhe bater outra vez? Seria perigoso não o permitir. Logo, não se pode dizer exatamente quantas vezes pode um policial bater num suspeito sem que tenhamos de considerar que se trata de um uso desnecessário da força. Logo, o policial não usou força desnecessária".
Os matemáticos Walter Carnielli e Richard Epstein, que traduziram o trecho no livroPensamento crítico (Rideel, 2009: 14-15), lembram que o argumento se apoia na premissa viciada da fronteira imprecisa: "Se a diferença é imprecisa, não há diferença". Supõe-se que as pessoas confundirão os casos extremos ao não traçarem uma nítida fronteira entre eles (aqui, o uso "necessário" x "desnecessário" de força). A premissa implica a ideia de que "força é necessária" para lidar com a alta velocidade no trânsito.
Numa sala muito grande, exemplifica a dupla de autores, iluminada por uma única vela num canto, não há lugar em que se marque com nitidez o limite entre escuridão e claridade. Mas o fato de não se poder definir uma fronteira não significa que não haja uma diferença evidente entre os extremos de luz e escuridão.

Vícios sonoros
Vícios sonoros são, provavelmente, os mais fáceis de identificar, pois muitas vezes "doem no ouvido", o que não significa que sejam igualmente fáceis de brecar.
Evitá-los, no fundo, não passa de polidez sintática: a arte de não chamar mais atenção à forma sonora do que ao conteúdo textual do que se diz.

CACOFONIA
Do grego kakophonia (voz ou som desagradável). Consiste na junção de duas palavras que formam outra de efeito acústico inconveniente ou desagradável:
"Não tinha ilusões acerca dela."
"Não se trata de ter fé de mais ou fé de menos, mas de ter esperança."
"Manteve uma mão livre."

COLISÃO
Do latim collisione, de collidere (bater contra), o vício da colisão consiste numa sequência desagradável de palavras formadas por consoantes iguais ou semelhantes,
em particular quando o autor da sentença não tem a intenção de obter efeito estilístico.
É uma aliteração involuntária e infeliz.
A colisão difere da cacofonia porque não resulta em palavra de efeito acústico inconveniente ou desagradável:
"Quer quebrar coco com a cabeça."
"Sofro sua ausência sem cessar."
"Pó-pa-tapá-taio", como pediu o garoto na farmácia do interior, tentando dizer "pó para tapar talho."
Ele se referiu à velha sulfa usada então para curar ferimentos, cortes, "talhos".

ECO
Efeito acústico em geral desagradável da repetição de fonemas iguais, como sequências de "-ãos", "-mentes" e "-mentos": "Não dão explicação para a demissão do João" (Aurélio).
"Lamento seu abatimento, mas no momento não temos elementos para dar-lhe sustento."

A ambiguidade desvia a atenção
Do latim ambiguitate (incerteza, obscuridade), é representada pela falta de clareza e a dualidade de sentido: "Entrou no apartamento pegando fogo.", como publicou um jornal em tragédia recente. É mais apropriado supor que o apartamento é que estava em chamas e não a pessoa, mas o enunciado é ruim por não ser impossível que alguém estivesse em chamas reais ou figuradas. Mais claro: "Entrou no apartamento que pegava fogo". Em outro título: "Britânico confessa assassinato da sogra durante oração". Teria ele matado a pobre sogra que orava? Não. A polícia instalou gravador no carro do suspeito que, em oração, pediu perdão a Deus por ter matado a sogra.
Com clareza: "Em oração, britânico confessa ter matado a sogra". "Peguei o ônibus correndo." Quem estava a correr? "Luís elogiou Edgard em sua casa." Casa de quem?

(Colaboraram Edgard Murano e Josué Machado)
(Revista "Língua Portuguesa" - março/2012)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

Boas festas e Consciente Ano Novo

Estamos comemorando a sétima passagem de ano, desde o surgimento de nosso Contraponto.
A cada nova edição de Antena Política, passeio pelas anteriores para refletir sobre o que escrevo e indagar-me do sentido deste trabalho que muito significa para mim. É a oportunidade que tenho de pensar - "em voz alta" - a vida do grupo social a que pertenço e expor aos companheiros minha concepção de homem, sociedade, Estado, mundo, política..., minhas crenças e descrenças, meus receios e esperanças, convidá-los a discutir nossos problemas sob uma perspectiva diferente daquela dos que se atribuem o direito de assumir a responsabilidade por nossos destinos.

- Relato as histórias de nosso dia-a-dia, geralmente muito conhecidas de todos nós, sob as mais variadas versões, buscando analisá-las a partir de nossa própria posição;
- relembro as efemérides importantes de nosso segmento, procurando chamar a atenção dos companheiros para a importância do que fizemos, ao longo de nossa história, e para o que realizamos hoje;
- comento os fatos que ocorrem a "nossas" entidades, lembrando sempre que, se elas são nossas, cabe a nós responsabilizarmo-nos por elas;
- analiso a ação de nossos tutores sobre nós, na tentativa de mostrar aos companheiros que a aceitação passiva dos "favorecimentos" que recebemos deles, comum a todos os grupos sociais submetidos, mantém-nos na condição de eternos reféns de seus interesses;
- chamo a atenção de meus leitores para o caráter político de tudo o que fazemos junto a nossas famílias, em nosso trabalho, em nossas relações sociais, em geral, na esperança de convencê-los de que todos vivemos a história humana e contribuímos, ainda que anonimamente, para o seu
desenvolvimento;
- discuto o comportamento dos profissionais do poder esforçando-me para demonstrar a meus leitores que eles só podem porque nós lho permitimos.

Falo dos mais variados assuntos mas chego sempre à mesma conclusão: a necessidade de compreendermos nossos problemas e assumirmos nossa responsabilidade natural por sua solução: a luta por nossa emancipação social.

Esta coluna é um privilégio que nossa Associação concedeu-me. Não sei se o mereço, mas sentir-me-ia feliz se cada um de nós pudesse - e quisesse - dispor de um espaço como este para, pelo menos uma vez por mês, manifestar seus sentimentos e preocupações com a vida de todos nós.

Constituímos uma grande comunidade. Não somos um grupo desunido, como aprendemos a considerarmo-nos. Somos, sim, inconscientes de nossos compromissos coletivos, como todos os segmentos submetidos da sociedade.
Não conseguimos perceber a relação entre nossos interesses e os dos demais segmentos.
Sentimo-nos felizes com a assistência que recebemos de nossos tutores sem preocuparmo-nos com que ela não passa de assistência e só nos será concedida enquanto isso lhes trouxer ganhos.
Não pensamos que as compensações que recebemos por nossa "deficiência" mantêm-nos na condição de pessoas de segunda categoria, que devem permanecer incluídas na sociedade das de primeira para satisfazer a interesses do mercado, a mais poderosa divindade de nossa época.

O final de um ano leva-nos a pensar na importância da passagem do tempo.
Mas fomos educados para não pensar, e, por isso, limitamo-nos a festejá-lo e alimentar falsas esperanças de que o seguinte trar-nos-á "dias melhores". Entretanto não pensamos que os dias só serão, realmente, melhores quando nós próprios formos capazes de torná-los melhores.

2013 será um ano como todos os que já vivemos, com tristezas e alegrias; vitórias e decepções.
As questões que nos afligiam até 2012 não serão resolvidas apenas porque a Terra concluiu mais um movimento de translação e deu início a um novo.
O ciclo do tempo, por si só, não altera a vida do homem. Somos mais responsáveis por ela que o próprio Deus, a quem vivemos implorando soluções para os problemas que nós mesmos criamos.
Assim, já preparando-me para a oitava passagem de ano, desde o surgimento de nosso Contraponto, em dezembro de 2013, desejo a todos que os festejos que ora realizamos permaneçam para sempre em nossa memória, como momentos de grande felicidade. Mas que, ao início do próximo ciclo,
estejamos prontos para assumir as responsabilidades que a vida nos impõe.

hercen@terra.com.br 



#8. PAINEL ACESSIBILIDADE

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

Formigueiro sacudido, formigas baratinadas

Minh'alma amanheceu Enlevada, extasiada, arrebatada pelo raciocínio de um dos meus pensadores prediletos. Despertei com a frase: "Quem é um manual de regras esta apto a lidar com máquinas e não com pessoas". Augusto Cury, tremendo psicoterapeuta, define legal a época política que estamos atravessando.

É com enorme satisfação que venho concedendo algumas entrevistas à diversas mídias condizentes a minha candidatura à vereança/2012. Comum é eu ser questionada quanto a escolha do Partido. Nessas ocasiões ficou bem delineado que muitos não votariam nas ideias de DEBORAH PRATES, 45.200, simplesmente pelo Partido escolhido. Apesar de ter sustentado que foi, dentre os que percorri ao longo dos três últimos anos, o que melhor recepcionou a causa das pessoas COM deficiência, tendo, até mesmo, integrado os planos de campanha de um dos candidatos à prefeitura da RJ, senti resistência em fazer desaparecer - aos poucos - a CARTILHA DE REGRAS INCRUSTADA nas mentes das "formigas operárias". Na marcha que as levará a lugar algum, seguem fiéis ao traçado imposto para "sei lá o quê"!

Acho humor negro constatar que muitos humanos se vangloriam em decorar códigos, dicionários, listas telefônicas, como se fosse demonstração de inenarrável cultura/sabedoria. Daí é que constato ser "engraçado" perceber que ficam, em seus vazios discursos, repetindo a decoreba para impressionar os semelhantes à sua volta. Tão vaidosos e obtusos que não enxergam mais nada! Verdadeiros manuais de regras!

Amigos de cérebros oxigenados deliciem-se e identifiquem o pequeno trecho a seguir copiado: "Nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra A. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de cor os Sete Mandamentos. Depois de muito pensar, Bola-de-Neve declarou que, na verdade, os Sete Mandamentos podiam ser condensados numa única máxima, que era: "Quatro pernas bom, duas pernas ruim. "Aí se continha segundo disse ele, o princípio essencial do Animalismo. Quem o seguisse firmemente, estaria a salvo das influências humanas. A princípio, os pássaros fizeram objeção, pois lhes parecia que estavam no caso das duas pernas, porém Bola-de-Neve provou que tal não acontecia: - A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma perna. O que distingue o Homem é a mão, o instrumento com que perpetra toda a sua maldade. As aves não compreenderam as palavras de Bola-de-Neve, mas aceitaram a explicação, e os bichos mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima, QUATRO PERNAS BOM, DUAS PERNAS RUIM, e que foi escrita na parede do fundo do celeiro, acima dos Sete Mandamentos e com letras bem maiores. Depois que conseguiram decorá-la, as ovelhas tomaram-se de uma enorme predileção por essa máxima, e frequentemente, deitadas na relva, ficavam a balir "Quatro pernas bom, duas pernas ruim! "Quatro pernas bom, duas pernas ruim! "durante horas a fio."

Acertou quem logo lembrou da obra do grande escritor George Orwell, A revolução dos bichos. Pois é, julgo, principalmente pós cegueira, que não podemos mais nos deixar dominar por arguciosos e sutis discursos. Basta de sermos o glacê do bolo! Chega de sermos as maravilhosas embalagens! O glacê chama atenção e conclama os convidados a apagarem as velinhas que são beneficiadas com o esplendor do dourado da anilina comestível. Depois dos aplausos o bolo é servido, sendo o glacê, pratinhos e garfinhos jogados fora. Digo que o glacê são as pessoas com deficiência e os pratinhos nossos familiares. As velinhas são os gestores e/ou empresários. Triste, né? Porém, o pior cego é o que não quer ver!

A cada dia fico mais convencida de que estamos mesmo é engessados pela fôrma da indústria da moda. O bacana da hora é ter o corpo "saradão". Quem foge desse molambo emocional já é DISCRIMINADO. O grande lance é consumir desmedidamente. Para onde vamos? Compramos passagem para qual cidade? A maioria nem sabe, né? O negócio é embarcar no avião seja qual for o destino para reclamar dos aeroportos! Quando despertaremos?

Creio mesmo é na FORÇA DAS NOVAS E BOAS IDEIAS. Vivemos num Estado Democrático de Direito, onde quem não se envolve com a política é por ela envolvido! Tudo só depende de nós! Vamos continuar a repetir a cartilha afixada na história do livro acima copiado? Quando sairemos do sono? Precisamos nos redescobrir e abraçar as novas propostas sejam de que Partido forem. Qual a razão de sermos rotulados, se estivermos ao lado dos que têm como escopo a moral, ética, bons costumes e todos os demais princípios basilares e SUSTENTÁVEIS?

Repetidamente a mídia noticia parlamentares, de Partidos opostos, apertando as mãos por terem votado juntos em benefício de um Brasil melhor, é ou não é? Então é que temos que ter essa grandeza de não excluir/discriminar. Contraditório o homem, caramba!

Particularmente prego aos quatro ventos que a coletividade há que abrir os seus "portões dourados" para recepcionar as DIVERSIDADES tais como se apresentam na natureza e não como gostaria que fossem. Ora, então, o grande "barato dessa vida" é estarmos juntos e MISTURADOS. Repito que incluir é bem diferente de integrar. INCLUIR É PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADE IGUAL PARA TODOS. Porquanto, se a ideia é boa e revestida dos elementares princípios da vida, o que importa a qual dos Partidos Políticos pertence o Humano que pede a OPORTUNIDADE no próximo outubro eleitoral? Ninguém nesse nosso Brasil pode fazer carreira SOLO na Política, pelo que ser DISCRIMINADO também pelo Partido Político é loucura absoluta!

Parecemos um gigantesco formigueiro, todos espremidos numa área de forte densidade demográfica, movidos em direções contrárias, agitados e sacolejados. Tão sofridos que não sabemos mais pensar com AUTONOMIA. Nossa esperança pereceu. Esquecemos de sonhar, amar, lutar por dias melhores ... Vamos no lema da canção interpretada pelo querido Zeca Pagodinho: "DEIXA A VIDA ME LEVAR, VIDA LEVA EU ... SOU FELIZ E AGRADEÇO POR TUDO QUE DEUS ME DEU".

Amigos que integram os GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS (pessoas com deficiência, negros, idosos, crianças/adolescentes, mulheres, índios, ciganos, obesos, bem como todos os que necessitam de ações afirmativas para terem salvaguardados os seus direitos HUMANOS), convido-os a embarcar nos bons ventos de "Mahatma Gandhi": "SEJAMOS NÓS A MUDANÇA QUE QUEREMOS VER NO MUNGO". Nunca mais vamos admitir que os GESTORES e/ou EMPRESÁRIOS DA AFLIÇÃO/AGONIA se elejam às custas das desventuras alheias!

O lema da minha campanha é: CIDADE ACESSÍVEL É PARA TODOS. O censo demográfico último dá conta que o seguimento das pessoas idosas aumentou sensivelmente. Óbvio que, se não formos atropelados precocemente pela morte, seremos idosos e, nessa realidade, necessitaremos de cidade acessível. Quem de nós ainda não se viu nessas situações: recém-operado, gestante nos últimos meses, perna/pé engessado/imobilizado, obesos, bem como em outras circunstâncias que reduziram temporariamente sua mobilidade?

Pois é, verifiquem, outrossim, que o Sr. Gestor gastou até aqui cerca de R$ 170 milhões com suas propagandas por toda a mídia. No contraponto, gastou, aproximadamente, R$ 6 milhões, com a "bandeira" das pessoas com deficiência. Algo há de errado, não acham? E os Srs. Vereadores em suas cadeiras não fiscalizaram essa aberração por qual razão??? Também querem derrubar o elevado da Perimetral, com previsão de fortuna para tanto, quando, na Praça XV de Novembro e entorno, tudo está inacessível até o metropolitano da Carioca. Vamos permitir? Acessibilidade zero!

Proponho, se a sociedade der oportunidade à MULHER COM DEFICIÊNCIA/CEGUEIRA EM AMBOS OS OLHOS - MAS QUE ENXERGA MAIS DO QUE MUITOS COM OLHOS PERFEITOS - assumir uma das cadeiras da Câmara Municipal/2012, melhorar o conforto dos munícipes/cariocas. Bastam de situações pontuais"

Apresento-lhes um Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para a nossa RJ. Afinal, como pôde ter sido agraciada com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade sendo absolutamente INACESSÍVEL? A humanidade há que se lembrar que deriva do humano! A real implementação das acessibilidades é fator de sustentabilidade econômica e social, principalmente, numa sociedade onde a esperança de vida aumenta. Há necessidade de planejar as intervenções e não fazê-las de forma pontual e sob pressão da população, como costumeiramente vem ocorrendo.

A acessibilidade ATITUDINAL é, sem dúvida, o carro chefe das acessibilidades. Precisamos conscientizar a coletividade, bem como os agentes/profissionais envolvidos para que mudem os seus maus hábitos e passem, de fato, a conhecer o que é acessibilidade em todos os seus matizes. Intolerável é deixar que o dinheiro público continue ir ralo abaixo com tanto quebra refaz, quebra refaz ... A RJ há que ser um exemplo de meio construído acessível, lugares nos quais todas as pessoas possam desenvolver suas vidas de forma segura, confortável e autônoma.

Sem dúvida a acessibilidade tem que ser tida como um valor de negócio, fundamentalmente por ser a RJ um dos principais atrativos turísticos do Brasil. Logo, não pode tão-só limitar-se a simples eliminação de barreiras arquitetônica para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

De fato, há que ser para todas as pessoas, tendo em conta a diversidade humana e suas distintas necessidades. O DESENHO UNIVERSAL há que ser seguido! Falo das vias/espaços públicos, prédios públicos, transportes, comunicação e informação e novas tecnologias de informação e comunicação (infoacessibilidade).

Deixo aos amigos um ATÉ BREVE com outra conclusão de Augusto Cury: "A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe a crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança".


Carinhosamente.

DEBORAH PRATES - 45.200



# 9. DV-INFO

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

SATA, IDE, RAID... o que estas siglas significam?

Prezados,

Segue pequeno artigo especialmente útil para leigos no jargão técnico de informática. Este aqui trata em específico dos componentes do micro responsáveis por armazenar os dados; vou procurar nas próximas colunas apresentar glossários similares para outros tipos de componentes. O texto original foi publicado na revista eletrônica PC WORLD dos EUA e traduzido pela edição brasileira.

Boa leitura e nos vemos.

***

SATA, IDE, RAID... o que estas siglas significam?
Por: Lincoln Spector, PCWorld EUA e Rafael Rigues, PCWorld Brasil
Publicado em: 08-10-2012

Estes e outros termos descrevem as várias tecnologias usadas para armazenamento de dados no computador. Veja nosso glossário:

Termos técnicos podem confundir qualquer um, especialmente quando se parecem com uma sopa de letrinhas. Mesmo as pessoas que estão acostumadas a eles às vezes precisam parar por um segundo para lembrar o significado. E no mundo da computação pessoal, uma área lotada dessas "letrinhas" é o armazenamento de dados. "Vai comprar um HD? IDE ou SATA? Porque não um SSD? Se puder, compre dois e coloque em RAID". É suficiente para deixar qualquer um maluco.

Mas não se preocupe: preparamos a seguir um pequeno glossário com os termos mais usados para as tecnologias de armazenamento de dados. Leia com atenção, pois eles podem ser úteis na próxima vez que você decidir trocar um HD, montar um PC novo ou reinstalar o sistema operacional.

HDD: Hard Disk Drive, também conhecido por HD (Hard Disk) ou, em português, Disco Rígido. Um dispositivo eletromecânico de armazenamento de dados, composto por "pratos" cobertos por uma substância magnética que giram em alta velocidade, que é a principal forma de armazenamento nos computadores pessoais há mais de 25 anos.

Flash RAM: também conhecida como "Memória Flash" ou apenas "Flash", é um tipo de memória de acesso aleatório (RAM - Random Acess Memory) que é capaz de manter os dados nela armazenados mesmo sem uma corrente elétrica, o que a torna ideal para armazenamento. Essa tecnologia é a base das pendrives e cartões de memória.

SSD: Solid State Drive, ou Unidade de Estado Sólido. Um dispositivo composto por memória Flash, projetado para seu usado como substituto de um HD em um computador. SSDs são no geral muito mais rápidos que os HDs, consomem menos energia e têm menos probabilidade de serem danificados por vibrações ou impactos. Mas no momento têm um custo por gigabyte muito mais alto, o que impede a popularização dos mesmos.

Disco Híbrido: combina uma unidade SSD de pequena capacidade, como 20 ou 30 GB, com um HD eletromecânico tradicional. O SSD é usado como "cache", armazenando os arquivos mais frequentemente usados e garantindo o acesso rápido a eles. O HD armazena o "grosso" dos dados, como músicas e vídeos. O processo é transparente e automático, e tanto o usuário quanto o sistema operacional vêem um HD "comum". Com essa técnica é possível combinar a velocidade no acesso aos dados de um SSD com a capacidade de armazenamento de um HD, com custo menor do que a alternativa, um SSD de grande capacidade.

Partição: uma "seção" de um HD ou SSD que é vista pelo sistema operacional do computador como se fosse um disco separado. É comum criar partições em um HD para rodar mais de um sistema operacional em um PC (cada um numa partição, sem interferir no funcionamento do outro) ou para separar o sistema e seus aplicativos dos dados pessoais. A maioria dos PCs de grandes fabricantes vem de fábrica com uma partição especial no HD, contendo os arquivos necessários para reinstalar o sistema e restaurar a máquina à configuração de fábrica.

SATA: Serial Advanced Technology Attachment. É o nome da atual interface de conexão entre um HD, SSD ou unidade óptica e um computador.

IDE: Integrated Drive Electronics. É o antigo padrão de conexão entre HDs e unidades ópticas e PCs. A partir de 2006 começou a ser substituído pelo SATA, que dominou o mercado.

RAID: Redundant Array of Inexpensive Disks, algo como "conjunto redundante de discos baratos". Refere-se a arranjos que combinam dois ou mais HDs ou SSDs trabalhando em conjunto para aumentar o desempenho ou a redundância e confiabilidade dos dados. Há vários "níveis" de RAID, de acordo com a forma como os discos são configurados, identificados por números. Por exemplo em RAID 0 dois discos funcionam como um só, com a capacidade somada e maior velocidade de acesso. Num RAID 1 ambos os discos contém exatamente os mesmos arquivos: um é "espelho" do outro. Caso um dos discos deixe de funcionar, o outro assume seu lugar e nenhuma informação é perdida. Há vários outros níveis, combinando velocidade e redundância de acordo com as necessidades do usuário.



#10. O DV  E A MÍDIA

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

*Nova Iorque:  Documentário sobre cegos brasileiros é lançado em DVD com audiodescrição

Este mês de novembro vê o tão esperado lançamento em DVD de um grande documentário brasileiro, o celebrado "Além da Luz". Selecionado para diversos festivais ao redor do mundo, dos quais conquistou prêmio especial no Festival de Cinema Brasileiro BRAPEQ na China e Palma de Ouro no Festival Internacional do México, o filme teve exibição especial na UNESCO, na ONU e no Senado Federal do Brasil.   
Mas o que leva um documentário sobre cegos brasileiros a ter tanto sucesso? Um dos segredos de "Além da Luz" é a sua acessibilidade. 
Em primeiro lugar, o filme não é um relato sobre limitações, muito menos uma experiência que nos fala através de tristeza, mas uma verdadeira injeção de otimismo e bom humor que deixa o espectador se sentindo bem com a vida e até mesmo inspirado a fazer mais. "No filme temos sete cegos brasileiros nos mostrando que, com coragem e otimismo, conseguem levar uma vida normal e até mesmo mais produtiva que muitas pessoas ditas normais", afirma Marcelo Nigri, produtor
do documentário. 
O filme também não se contenta em ser apenas sobre cegos, os agregando à audiência através de audiodescrição especial para que os deficientes visuais possam ser incluídos totalmente na experiência cinematográfica do documentário. "Seria hipocrisia de nossa parte fazermos um filme sobre cegos sem pensar em incluí-los em nossa audiência", afirma Nigri que, fluente em inglês, francês e espanhol, fez questão de contratar profissionais destas línguas (além do português,
obviamente) para fazer audiodescrições com as quais o filme contou desde as exibições em festivais e agora fazem parte do DVD. 
O filme também conta com a música de dois gigantes brasileiros, Heitor Villa-Lobos e Aldo Baldin, ambos também focos de interesse do produtor. "Fizemos o curta-metragem 'Villa-Lobos por uma Soprano' e vamos transformá-lo em um longa", revela Nigri, "Mas só depois de terminarmos o documentário longa-metragem sobre Aldo Baldin, que já está em plena produção". 
É justo, portanto, mencionar que outro segredo de "Além da Luz" é o seu produtor. Originário do Rio de Janeiro, Marcelo Nigri veio do mundo da dança, tendo se formado na conceituada Escola de Dança Contemporânea Angel Vianna, trabalhado com o Ateliê Coreográfico do Rio de Janeiro, a Companhia de Dança Esther Weitzman e o Grupo Ribalta, tendo sido responsável por vários projetos dentro e fora destas organizações; tanto como dançarino quanto coreógrafo. Logo, o Brasil se tornou pequeno e Nigri foi aos Estados Unidos onde fez  parte da lendária trupe de Merce Cunningham como dançarino e também produziu suas próprias coreografias. Só que a paixão pelo cinema falou mais alto e o dançarino e coreógrafo - que sempre utilizava a linguagem do cinema em suas obras – virou produtor, tarefa que já vinha executando desde o Brasil. 
Foi Nigri quem descobriu o documentarista Yves Goulart, diretor de "Além da Luz", tendo produzido todos os seus trabalhos. Em Nova York, Nigri já possui vários projetos em fase de pré-produção, produção, e pós-produção, todos com foco na cultura brasileira. 
"Sempre me pergunto por que as coisas negativas do Brasil são retratadas no cinema com tanta frequência", revela Nigri, "Não vemos isso na dança, na música, por exemplo, mas no nosso cinema isso é explícito demais. Talvez esse seja um dos motivos que me levaram a produzir filmes brasileiros aqui nos Estados Unidos". O Brasil agradece.

//Fonte: The Brazilian Voice# quarta-feira, 21 de novembro de 2012

*Cegos inseridos no mundo virtual

Através de software falado estudantes utilizam o computador como meio de ampliar conhecimentos
O projeto de informática para cegos é uma oficina que ocorre na sala de recursos multifuncionais da Escola Estadual Wolmar Salton. A sala é um espaço com um professor especializado que atende qualquer tipo de deficiência, onde há uma sala específica para o público cego, com equipamentos especiais como impressora braile, máquina de datilografia em braile e computadores.
Os equipamentos foram financiados por um projeto para a Justiça Federal da Vara Criminal com o objetivo de os alunos com deficiência visual aprenderem a utilizar o computador e suas ferramentas e poder aplicar no uso na sala de aula, facilitando dessa forma a construção do seu conhecimento e no acompanhamento das aulas com o grupo. “O aluno tem a oportunidade de utilizar o computador na sala de aula para fazer a leitura dos trabalhos. Assim ele consegue acompanhar todas as disciplinas por meio de texto acessível que é software falado”, conta Loreni Lucas dos santos, professora especialista na área.
O software falado é um programa de computador que faz a leitura da tela, dos aplicativos e de todas as funções, ele é um grande instrumento para as pessoas com deficiência visual, que podem ouvir os caminhos em que estão na tela do computador. “Ele é fundamental, ajuda o cego em tarefas onde teria limitação.
Eu tenho baixa visão, mas eu utilizo também o leitor de tela”, comenta Fábio Luis Zanetti, professor da oficina.
Atualmente sete alunos da cidade e da região participam da oficina, como Roger Lash. “No inicio não foi tão difícil aqui porque eu já tinha uma noção. O programa ajuda até baixar músicas, filmes e ler textos”, afirma o garoto de apenas 13 anos.
Outro recurso disponível é a lupa eletrônica, que amplia e reproduz na tela da TV textos e imagens de uma folha de papel, utilizada para alunos que tem baixa visão. “Os livros em braile, os materiais, os professores, todo este conjunto de oportunidades me ajudou muito”, conta Rafaela Vargas Fausto Resende, 17 anos.
Conforme os professores, todas as ferramentas são importantes para a educação inclusiva e a sala de recursos da Escola Wolmar Salton se destaca por oferecer esse serviço a professores que podem dar um suporte maior aos alunos cegos ou com visão parcial, garantindo seu direito, unindo conhecimento e novas tecnologias.

//Fonte: Redação Passo Fundo

- - -

* Pessoas com Deficiência - novo portal do governo

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), lançou o Portal da Pessoa com Deficiência. O objetivo da iniciativa é melhorar a vida dessas pessoas e facilitar o acesso às informações sobre as políticas públicas para o segmento. A página eletrônica também será uma referência para os órgãos governamentais por dispor de conteúdos acessíveis, tais como descrição de imagens, PDF texto e marcações semânticas, indicando a linguagem do documento, cabeçalhos, listas, tabelas, etc. Com isso, pessoas com deficiência visual ou baixa visão terão acesso às informações por meio de programas leitores de tela, os quais permitem ouvir o que está sendo mostrado.

www.pessoacomdeficiencia.gov.br
//Fonte: G1

- - - 

*Troque o teclado QWERTY por um teclado Braille

Digitação baseada em gestos
Já imaginou, durante aquela reunião entediante, teclar uma mensagem de texto no seu smartphone ou tablet sem precisar olhar para a tela?
É claro que não precisa esperar por situações como essas para bancar o espertinho e usar o BrailleTouch, um novo sistema para digitação.
Você poderá usá-lo para criar textos enquanto anda, enquanto assiste televisão ou sem tirar os olhos do que quer que seja que você esteja olhando.
"Pesquisas têm mostrado que a digitação baseada em gestos é uma solução viável para a comunicação escrita, tornando obsoleta a necessidade de os usuários ficarem olhando para seus equipamentos enquanto inserem textos neles,"
defende Mario Romero, líder do projeto.
 
Teclado de seis teclas
O aplicativo, gratuito e de código aberto, chamado BrailleTouch, incorpora a escrita Braille usada por deficientes visuais, mas pode ser usado também por quem não quer olhar para a tela dos seus equipamentos.
"O BrailleTouch é uma solução pronta, que funciona com smartphones e tablets, e permite que os usuários comecem a aprender o alfabeto Braille em poucos minutos," disse Romero.
O aplicativo cria uma interface baseada em gestos transformando a tela sensível ao toque dos equipamentos em um teclado Braille que possui apenas seis teclas.
 
Substituição dos teclados QWERTY
Nos testes, os voluntários conseguiram digitar até 32 palavras por minuto, com 92% de precisão.
Isto já está encorajando os pesquisadores a falarem em substituir os tradicionais teclados QWERTY.
Segundo eles, isto representa também uma solução para o pequeno espaço das telas dos smartphones, cujos teclados QWERTY simulados estão longe de serem confortáveis.
O programa já possui versões para iPhone e iPad.

//Fonte: Redação do Site Inovação Tecnológica 20/02/2012
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Colunista:  IVONETE SANTOS  (ivonete@jfrj.gov.br)

Entrevistas concedidas a  revista sentidos:   Pais de crianças com deficiências

1. Mário Persona, escritor, professor e consultor de comunicação e marketing em Limeira (SP),

Pedro nasceu cego, não fala, não anda e tem paralisia cerebral. Passou os primeiros quatro anos de vida deitado com a perna amarrada para não cair da cama. Alimentava-se com uma mistura de água, farinha de mandioca e açúcar. Beijos, abraços ou risadas não faziam parte de seu mundo. Mário Persona, escritor, professor e consultor de comunicação e marketing em Limeira (SP), tinha dois filhos quando se sensibilizou com o relato de uma amiga sobre um menino de quatro anos que morreria caso não fosse adotado. "Logo que chegou em casa, foi submetido à cirurgia de catarata congênita. Não apresentou melhora, pois seus olhos nunca receberam luz e não se desenvolveram",
conta Persona. Após passar por uma série de tratamentos, hoje, aos 28 anos, Pedro superou algumas limitações. Lia Persona Hadley, filha de Mário, cresceu auxiliando os pais nos cuidados com o irmão adotivo. "Quando ele chegou, achava que era o único que precisava de ajuda. Hoje, sei que muito mais do que fizemos, ele fez por nós. A presença dele na minha vida me ensinou a ser uma pessoa diferente e me inspirou na escolha profissional. Fiz enfermagem para trabalhar com outras crianças com deficiência nos Estados Unidos, onde moro atualmente", conta. "Não existe nada de perfeito no Pedro, contudo, sempre está contente e feliz com o pouco que tem", diz Lia, que há sete anos escreveu o livro "Uma Luta pela Vida" (Clube de Autores).

2. Cida Mãe de Nicolas.

A gestação de Nicolas foi normal até a última semana, quando sua mãe teve perda de líquido amniótico acentuada. "Com o passar dos meses, percebemos algo errado.
Ele não rolava, nem engatinhava, e era disperso. Não respondia aos chamados e com nove meses iniciou a fisioterapia. Foram anos para um diagnóstico. Passamos por inúmeros exames, tratamentos e profissionais. No Orkut descobrimos crianças como o Nicolas, com síndrome de Asperger, uma espécie de autismo", conta o pai de Nicolas, Cristiano Santos, que mora no Rio de Janeiro. Por causa do físico franzino e baixo peso precisou passar por sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, natação, equoterapia, psicopedagogia, acompanhamento pediátrico e psicológico. Com tudo isso, Cida, a mãe, deixou o emprego de 16 anos. "Há três anos, trabalho como freelancer em casa para ficar mais presente. Estes cuidados são fundamentais para o desenvolvimento do Nick. Levo-o duas vezes por semana na terapia e ajustei meu horário para acompanhá-lo", completa. E se a pergunta é: Valeu a pena? a resposta é: Claro que sim! "Graças ao tratamento psicológico, que fazemos há dois anos, aceitamos os problemas e demos a volta por cima."

3. A vida de Angélica Paiva, dentista, e de Vasco Paiva, engenheiro, mudou completamente após o nascimento de Rodrigo. O autismo foi descoberto quando o garoto tinha um ano e dez meses. "Neste período, parou de falar e não fixava o olhar quando era chamado", conta Vasco. Foi então que a busca incessante começou. Falta de profissionais capacitados, discriminação nas salas de espera dos terapeutas e, principalmente, nas escolas. Angélica deixou o emprego para cuidar do filho que hoje está com 10 anos. "Estudei sobre o autismo e utilizei meus conhecimentos para ajudar essas crianças. Sinto-me realizada", revela. "É difícil explicar em palavras toda mudança
pessoal. Não é só o trabalho, é a descoberta de um mundo novo e diferente, e nem sempre aceito." Mesmo com todo o preparo, muitas vezes, ainda é pega de surpresa.
"Em uma viagem que fizemos à França, expliquei para a moça responsável pela revista no aeroporto que o Rodrigo era autista, mostrei o atestado médico e perguntei se poderia ajudá-la. Ela não deixou e, ao tentar fazer a revista sozinha, levou uma mordida no braço e um empurrão que a fez cair no chão. A minha atitude neste momento foi dizer: "Eu te avisei". Espero que ela considere os comentários dos pais de crianças com deficiência e seja menos inábil com outras", desabafa Angélica.

4. Onízia Melo tinha 19 anos e morava em Pontes e Lacerda (MT) quando teve rubéola na gravidez do segundo filho. "Danilo nasceu com complicações cardíacas, respiratórias e catarata. Com um ano e dois meses fez a primeira cirurgia. Deixei casa, marido e parti para São Paulo, um lugar que não conhecia ninguém", desabafa. O que era para ficar pouco tempo, virou definitivo. Sozinha, com duas crianças, Onízia viu sua situação se complicar ao engravidar novamente. "Minha filha nasceu na mesma época em que o Danilo passou por uma cirurgia. Foi difícil, meu marido largou a oficina mecânica e veio para cá", conta. Cego, surdo e com deficiência intelectual, Danilo não andava e precisava ser carregado para consultas e tratamentos. Enquanto a mãe pegava ônibus errado na cidade grande, por não conhecê-la direito, as duas outras filhas ficavam sozinhas em casa. "Era uma luta grande. Deus me deu sabedoria e força." Com o tempo, a saúde de Danilo se agravou. "Tinha convulsões e acordava no meio da noite gritando, sem roupa, esfregando a fralda suja nas paredes". O filho de Onízia faleceu em 2000, quando tinha 13 anos de idade. "Aprendi muita coisa com ele, a ter paciência, a ver o mundo de forma diferente. Foi uma lição de vida", emociona-se.

5. Ivone Mãe de Emílio

Emílio Figueira da Silva foi retirado do ventre materno à força e levou uma pancada do lado direito da cabeça, afetando o cérebro. Aos três meses, ao levá-lo em um posto de saúde, Ivone, a mãe, se assustou. "O médico disse que ele tinha um retardo motor. Entendi ser intelectual e chorei por três dias. Após isso, foram vários exames para diagnosticar a paralisia cerebral", conta a professora infantil. Por volta de um ano, já estava em tratamento. "Foi uma época muito sofrida. Eu, a avó
e a tia o levávamos nos braços, pegando até nove ônibus por dia. Houve um envolvimento da família até conseguirmos a vaga de aluno semi-interno na AACD", relembra.
Os primeiros anos de vida de Emílio foram de total dedicação da mãe, afinal, só andou aos seis anos. Hoje, Emílio é independente em quase tudo. Viaja para fazer palestras e dar aulas pelo Brasil. "Quando era pequeno, cheguei a ouvir que ele nunca seria alfabetizado. Enganaram-se. Cursou duas faculdades, quatro pós-graduações, um doutorado e já publicou mais de 25 livros. É o orgulho da família."

6. Professora Maria Luiza

Os professores também têm um papel fundamental nos cuidados básicos e na educação dos alunos com deficiência. A professora de surdos, Maria Luiza de Mattos, de São Paulo, cuida com carinho de crianças e adolescentes há 12 anos. "Decidi entrar de cabeça nessa profissão, pois minha filha corria o risco de ter deficiência física - ela foi submetida a uma cirurgia arriscada, mas obteve sucesso. E, por saber o quanto é difícil para as mães não ter ninguém que se doa, resolvi ajudar as pessoas com deficiência e os familiares", revela. A professora participa e se emociona de cada apresentação na escola, dos ensaios da banda, dos esportes e das brincadeiras.
"As crianças com deficiência precisam de ajuda para adquirir autonomia. É um prazer muito grande saber que eu fui colaboradora de um ser humano e que melhorei sua qualidade de vida", fala. "Quando eu olho nos olhos de um pequeno surdo, tento enxergar dentro do coração dele para saber do que precisa para eu poder ensinar de tudo".
Maria Luiza acredita na inclusão social das pessoas com deficiência e nos seus sentimentos, pois segundo ela, quando você faz as coisas com amor é nítido e notório que as coisas boas vêm para você. "Poucos têm tempo para se doar. Eu amo o que faço", diz.
Esse amor é dividido com Thais Camargo, professora de educação básica com habilitação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).
A jovem de 25 anos aprendeu libras porque sua mãe é surda, o que parecia ser uma obrigação tornou-se uma opção de vida, com vontade de transmitir seus conhecimentos a crianças com surdez. "Eu adorei o curso e passei a ter mais vontade de ajudar e trabalhar com essa garotada".
Apesar de ter completado há pouco tempo o primeiro ano como professora, Thais já sente que fez a escolha certa. "No começo da minha profissão, eu fiquei receosa, porque na prática tudo é muito diferente. Mas, por querer muito, encarei o desafio".
Para Thais, trabalhar com alunos com deficiência é algo que se tornou prazeroso e compensador, e ela pretende seguir a carreira na educação inclusiva. "Tudo para as pessoas com deficiência é mais difícil e requer atenção e prática. Cada conquista que elas apresentam é gratificante", finaliza.
 


# 12.SAÚDE OCULAR

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

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

*Alfabetização e boa visão, uma relação que exige foco 

Brasília, 12/11/2012 - Para alcançar os Objetivos do Milênio, lançados pela ONU em 2000, no que diz respeito à alfabetização, o Brasil precisa mais do que estreitar o foco somente no conteúdo passado para o estudante em sala de aula. Um país que pretende ser protagonista no cenário mundial e tem quase 13 milhões de analfabetos e 30,5 milhões de analfabetos funcionais - aqueles com mais de 15 anos de idade e menos de quatro anos de estudo, que leem, mas não entendem - , necessita prestar atenção também nos porquês de muitos estudantes não absorverem o conteúdo, observa o presidente do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Canrobert Oliveira, neste dia 14 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização. 

"A qualidade e a quantidade de visão dos alunos, em alfabetização, é um aspecto importante a considerar", sublinha o médico ao lembrar que no item educação, a meta internacional é garantir educação básica para todos.

Visão - Dados divulgados recentemente pelo IBGE apontam que quase um milhão de crianças brasileiras, com até nove anos de idade, apresenta algum grau de deficiência visual. Estas crianças estão indo à escola, mas será que estão absorvendo o conteúdo? 
questiona o médico ao considerar que os professores e os pais têm um papel decisivo na evolução intelectual dos alunos, uma vez que os problemas de visão, não raro, alteram também o comportamento da criança e seu relacionamento em sala de aula. 

Futuro - De acordo com Canrobert Oliveira, "se projetarmos problemas visuais não tratados na infância em longo prazo, vamos ver adultos impedidos de exercer suas profissões com todo o potencial, devido ao fato de não enxergarem adequadamente no momento da formação, durante o período de alfabetização". O impacto social e econômico deste problema deve ser considerado, defende o médico, porque essas crianças também serão adultos que vão faltar ao trabalho mais vezes, uma vez que vão necessitar de mais consultas oftalmológicas, bem como de tratamentos específicos e ficarão limitados no seu espectro de oportunidades de trabalho.

Com base na experiência clínica e cirúrgica, Canrobert destaca que os erros refrativos como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, estão entre os mais facilmente detectáveis em crianças em fase de alfabetização. Ele explica as características das dificuldades mais comuns em sala de aula:

Miopia - O estudante apresenta dificuldades para enxergar à distância. Quando detém-se ao material dos livros e cadernos, normalmente o aluno sente-se confortável, porém, dependendo do grau de miopia, o ambiente da sala de aula, se o estudante não for corrigido, pode parecer confuso e o material apresentado pelo professor dificilmente será compreendido, pois ele não enxergará direito nem o conteúdo passado, nem o próprio professor, comenta o oftalmologista. 

Hipermetropia - O aluno precisa fazer um grande esforço visual para enxergar. Normalmente a hipermetropia não corrigida leva o estudante a desenvolver-se mais lentamente em comparação com os demais colegas e, segundo o médico, pode apresentar sintomas como dor de cabeça e cansaço visual.

Astigmatismo - A principal característica é a dificuldade para enxergar tanto de perto quanto de longe, associado a um extremo cansaço visual, reclamado pela criança que também se queixa frequentemente de dor de cabeça e dor nos olhos. Esta situação leva ao baixo rendimento escolar e as notas são uma evidência de que há problemas a investigar, observa o oftalmologista do HOB.

Agenda - Canrobert Oliveira aconselha que antes de completar um ano de idade, a criança deve visitar o oftalmologista para averiguar se está com todas as condições para desenvolver sua visão com qualidade, uma vez que o olho humano completa o desenvolvimento funcional definitivo em torno de seis ou sete anos de idade. Se não houver nenhum impedimento à saúde ocular (estrabismo ou má-formação congênita) e nenhum sinal indicativo de problema, a volta ao oftalmologista deverá ser marcada para antes da alfabetização. "A partir daí, como é pelos olhos que recebemos cerca de 90% das informações, o ideal é visitar o oftalmologista anualmente", orienta o médico. 

Adolescência - Na pré-adolescência e antes da fase adulta, entre os 13 e os 20 anos de idade, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, erros refrativos, são muito frequentes. No HOB, este perfil de pacientes representa em torno de 8% do movimento dos consultórios. A miopia, hipermetropia e o astigmatismo são perceptíveis quando as reclamações relacionam-se às dificuldades para enxergar longe, perto, ou quando a imagem é focada mais de uma vez na retina e a visão fica embaralhada, respectivamente. 

"A oftalmologia é uma das especialidades médicas que tem mostrado mais avanços, o desenvolvimento intelectual de um brasileiro não deveria correr riscos em razão da sua saúde visual", conclui Canrobert. 

 a.. O Dia Nacional da Alfabetização foi instituído pelo Decreto n° 59.452, de 3 de novembro de 1966 que em seu Art. 1º determina: "Fica instituído o Dia Nacional da Alfabetização, que será celebrado anualmente em todo o território nacional a 14 de novembro, data do Decreto nº 19.402, de 1930, que criou o atual Ministério da Educação e Cultura".


*Olho crescido: causas devem ser investigadas rapidamente

Brasília, 22/11/2012 - Na próxima terça-feira (27/11), o Brasil volta a atenção para a prevenção às diferentes modalidades de câncer, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Pouca referência e atenção, no entanto, dá-se para a parte interna da face, mais pontualmente, a órbita, local onde ocorrem, pelo menos, duas situações que fazem os olhos parecerem crescidos e podem comprometer a visão, são os tumores e a Doença de Graves. Sendo assim, qualquer alteração desta área que possa ser percebida externamente deve ser investigada rapidamente, aconselha o especialista desta área, no Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Rodrigo Durães. 

A órbita é o local onde está o globo ocular e as estruturas do olho, que são os nervos, gorduras e músculos, descreve o oftalmologista do HOB. Ele explica que os eventos na órbita ocular não são raros de serem diagnosticados, contudo, pouco se evidenciam, porque, no Brasil, existem poucas instituições de ensino que oferecem esta especialização.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


* Dia Nacional de Combate ao Câncer foi criado  pela portaria do Ministério da Saúde GM nº 707, de dezembro de 1988,  para ampliar o conhecimento da população sobre o tratamento e, principalmente, sobre a prevenção da doença.

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



#13. REENCONTRO

COLUNA LIVRE:

Nome: Geni Pinto de Abreu

Natural: São Fideles (Estado do Rio de Janeiro), 23 de outubro de 1976,

Vinculo com o I B C: 1985 a 1996, como aluna/bolsista - Fez parte do coral do IBC,

Formação: universitária, formada em Letras na UniverCidade do Méier

Profissão:  professora de educação especial (AVD e sala de recuperação)

Atividade atual: leciona no ciep ministro Santiago Dantas - No corte 8 em Duque de Caxias

Estado civil: separada

Filhos: Ana Beatriz, atualmente estudando no IBC e no auge dos seus 8 anos encanta a todos, com seu carinho e esperteza, para com todos.

Residencia: Vila do IBC
Fone: (0xx21)  3591-8017  Celular: 8871-8017
E-mail: geni-abreu@oi.com.br
Objetivo: contato/intercâmbio com novos e, principalmente, antigos colegas...



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

*A mulher e o piano.

Entre as notas que me perco agora, lamento os acordes que não mergulhei quando criança.

A garota ao contemplar o instrumento imponente, não sabia que a vida não desfaria apenas suas tranças.

A vida lhe deu asas para contemplar outras paisagens, para apreciar dedos deslisantes em outros tons de branco e preto.

A vida lhe deu voz ávida de um pianista talentoso, para fundir-se numa melodia de um show que colore seu imaginário, seu inexistente quarteto.

A criança de outrora, dá lugar há uma mulher  de alguns sonhos despedaçados.

Mas o piano ainda ecoa as notas que a criança quis tocar no passado.

As notas imaginárias e a criança de tranças ainda estão aqui!

A garota e seu piano, ainda teimam em existir, em luzir!

A menina que pulava amarelinha, jamais será vencida pelas tormentas!

A voz de menina deu lugar a voz de mulher, os dedinhos que sonhavam com o majestoso piano, deram lugar à sensibilidade para apreciar o glorioso concerto!

Cada nota é seu deleite.

Cada espetáculo é seu enfeite.

A mulher de agora, vibra com os artistas que colorem os sons!

A mulher de agora lembra da doce criança com saudade.

A criança do passado e a mulher de agora cantam juntas!

A criança de ontem e a mulher de hoje bailam ao som de todo artista!

Nessas duas faces, perdeu-se a conquista da pianista!

Não houve o concerto realizado!

Não veio o aplauso tão esperado!

Mas enquanto as notas em branco e preto insistirem em existir, a criança e a mulher
estarão aqui!

Autoria: Suilan Lira Sena.

- - - 

* Poeta cego, ou poeta e cego?

Uma das historinhas do I B C que me lembro, bastante curta, aconteceu exatamente por ser eu poeta e cego... ou poeta cego? É difícil determinar. Como já disse em outras oportunidades, naqueles distantes tempos da minha saudosa adolescência, comecei a escrever tímidos textos em versos, muitos dos quais não foram aproveitados. Como também já tive oportunidade de dizer andei ensaiando, por aquele mesmo tempo, fazer algumas composições musicais das quais creio que duas o saudoso Marílio, com a voz bonita que tinha, chegou a cantar no programa Um Brinde para
Você, produzido e apresentado brilhantemente pelo também saudoso Paulo Soares. Tratava-se de dois boleros, Fala e Vícios do Amor, e a historinha se relaciona com o primeiro. Por aquele tempo o nosso não menos saudoso Sidney, que organizara e dirigia com o brilho que todos conhecemos o Coral de Prata, não sei por quem, tomou conhecimento de que eu compusera o bolero Fala. Um dia fui surpreendido com um chamado do futuro grande Maestro, que me pedia para mostrar a ele o bolero. Tímido, muito tímido, mostrei. Quando terminei, ele fez uma ligeira consideração sobre a letra que seria, segundo seu entendimento, muito "de cego". A letra era realmente muitíssimo simples, mas... não entendi este entendimento. Longe de mim ter a pretensão de censurar meu admiradíssimo Maestro, de quem sou fã de carteirinha, tenho os três cds e todas as gravações que consegui alcançar. Reconheço que o meu pobre bolerinho não merecia ser gravado por todos os motivos, menos por ser muito "de cego". Mas, como tudo que a gente escreve não deve ser analisado de forma final por nós mesmos e sim pelo leitor, ou ouvinte neste caso, aqui está a letra do bolero.

- - - 
FALA.

Fala,
Que eu te quero ouvir,
Para melhor sentir
Da tua voz o encanto.
Fala,
Pra amenizar o pranto
Que em minhas faces corre,
Por este amor que morre.

Sei que tu não me amas,
Nada posso porém fazer.
Mas fala!
Ao menos, dá-me um pouco de prazer.
Depois, vai.
Não te prenderei,
Mas a chorar ficarei
Porque, tenho certeza,
Nunca te esquecerei.

- - - 
Desdobrarei este assunto em mensagens futuras, para que seja plenamente entendido o "poeta cego, ou poeta e cego"?
Autoria: Ary Rodrigues da Silva, Poeta

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



#15. ETIQUETA

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

Cuidado com a sua imagem

Quando pensamos nas habilidades necessárias a um bom profissional, logo associamos características como conhecimento técnico, experiência, inovação e competência. Entretanto, dois requisitos vêm sendo cada vez mais valorizados pelas organizações – uma boa imagem e um comportamento social adequado ao cargo. Para alguns profissionais, em especial aqueles que ocupam cargos estratégicos, manter uma postura e uma conduta adequadas, não apenas no ambiente de trabalho, mas também fora dele, é uma atitude indispensável. Isso conta pontos valiosos para a carreira e, também, para a organização.

"Quando encontramos um profissional conhecido em um restaurante ou outro ambiente fora do trabalho, é comum o identificarmos como 'fulano, da empresa tal'. Isso mostra que as imagens pessoal e profissional muitas vezes se confundem", Portanto, é preciso estar atento a alguns aspectos importantes de seu comportamento social. Isso não significa adotar regras rígidas de etiqueta ou manter a formalidade do ambiente de trabalho nas horas de lazer. "Mas é preciso cuidar da sua imagem e, consequentemente, preservar a imagem da empresa".

Algumas regras básicas podem ajudar o profissional nessa tarefa.

(1) Cuidar da apresentação pessoal. Não significa sair de casa impecável e produzir-se até para tomar uma cerveja com os amigos, mas, sim, procurar estar sempre adequado ao ambiente, sem parecer excessivamente desleixado.
Você deve sempre transmitir respeito, mesmo adotando um estilo totalmente informal.

(2) Evitar excessos. Quando estiver em locais públicos evite fazer tudo "demais" - beber demais, falar alto demais, chamar a atenção demais.

(3) Tratar bem o próximo (e aquele nem tão próximo assim). Seja cortês com todos, independentemente de sua função. A cordialidade é essencial.

(4) Tenha uma conduta ética irrepreensível. Tudo o que fazemos e falamos em relação a nós mesmos, ao colega, à empresa, à sociedade, funciona, para quem nos ouve, como credencial. Quando não é de boa qualidade, todo mundo nota.



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* PC, Aventura no Paraná

Estava eu num evento em Maringá no Estádio William Davis! um rapaz da organização me levou até o alojamento e eu percebia que ele estava estranho mas fui!
chegando lá ele me disse:
Paulo eu tenho que lhe falar uma coisa !
eu perguntei meio assustado o que?
então ele disse:
o problema‚ que nunca dei banho em cegos só em cadeirantes!

na época eu era boboca ! porque se fosse hoje! eu diria: já estou pronto para o banho e nem a roupa sei tirar! rsrsrs!

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

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



#17. GALERIA CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE

*Harald Thilander

(Tradução de Paulo Guedes de Andrade)

A vida deste grande sueco, confirma o conceito de certo professor que por ser portador de um defeito físico costumava dizer: "A verdadeira invalidez é aquela que reside no cérebro." Quando se possui a integridade mental, qualquer enfermidade pode ser vencida e superada.
Harald Thilander fora acometido de enfermidades que poucos têm conseguido vencer. A escarlatina roubou-lhe a luz dos olhos e atingiu de tal modo os ouvidos que algum tempo depois ele também ficava surdo. Anos mais tarde contraiu uma enfermidade óssea que os médicos por um rasgo de
solidariedade humana tudo fizeram para não ter que lhe amputar a mão, ele entretanto nunca mais recuperou o uso completo do membro. Para um jovem em tais condições físicas, o único recurso existente na Suécia naquela época era interná-lo no "Asilo Eugênia" (uma casa que acolhia
todos os incuráveis ou inválidos de qualquer classe). A monotonia e ociosidade de um asilado não agradava ao jovem Thilander, que iniciou um magnífico trabalho de auto-redenção num esforço fantástico e quase incrível.

No alvorecer deste século os livros em caracteres braille eram escassos, por isso Thilander entregou-se com singular energia à transcrição de textos braille inclusive dicionários. Durante 10 anos foi absorvido inteiramente por esta obra gigantesca.

Foi o princípio da liberdade do próprio isolamento. Com a ajuda de alguns amigos caridosos, conseguiu em 1905 sair do "Asilo Eugênia" e instalar uma pequena imprensa braille. Três anos após, era redator do semanário braille "Blindas Veckobland" cargo que desempenha há 44 anos.

A imprensa foi de tal forma melhorada e ampliada que hoje é a maior da Escandinávia e uma das mais importantes do mundo. Harald desfruta de uma enorme influência no campo cultural dos cegos suecos, porém o seu maior mérito reside no seu esforço em favor de todos os cegos do mundo, o que lhe confere o privilégio de ser o cego mais conhecido no estrangeiro.

Bem jovem ainda dedicou-se à aprendizagem do esperanto, língua auxiliar que lhe permitiu estabelecer contato com seus irmãos de todo o orbe, (contato que se torna cada vez mais estreito e afetuoso), empenhando nessa tarefa toda sua energia pelo período de 50 longos anos. Os frutos
começaram a amadurecer antes da primeira guerra mundial, (1914-1918), especialmente por meio da revista (Esperanta Ligilo), amplamente difundida no mundo, revelando o imenso valor prático de um idioma internacional. Porém a guerra destruiu tudo aquilo por que ele empenhara a própria vida e ele teve que voltar à estaca zero. A luta recomeçou. A "Esperanta Ligilo" voltou a percorrer o mundo, levando aos velhos e novos leitores, a fé e o entusiasmo de seu redator-editor. Em 1930
pareceu-lhe chegado o momento propício para a criação de uma união internacional de instituições para cegos e alguns anos mais tarde outro sonho do grande pioneiro torna-se realidade com a Oficina Internacional de Informações para os cegos. Harald Thilander todavia, compreende que a
colaboração mundial só se fará real e efetiva, quando os países possuírem pelo menos um periódico braille e empreende uma tenaz propaganda tendente a mobilizar os países menos progressistas,
procurando despertar o interesse pela causa, principalmente na Bulgária.
Logo surge um obstáculo aparentemente insolúvel justamente pela ausência do material e da maquinaria. Thilander oferece sua imprensa para imprimir o diário destinado aos irmãos búlgaros, solicitando se lhe reembolse apenas o custo do papel. Em 1917, por ocasião de seu sexagésimo aniversário, Thilander recebeu o reconhecimento oficial pelo seu trabalho: o governo polonês conferiu-lhe a ordem da "Polônia Restituída" e a Suécia a de "Vasa." Conflagra-se então a segunda guerra mundial e quando termina deixa após si um novo rastro de desespero e destruição e é preciso recomeçar tudo novamente. Compreensível e natural seria que a fé e o entusiasmo abandonassem a quem vê por duas vezes em frangalhos todo o esforço de uma vida, porém este abnegado feito de
esperanças, encanecido embora, já está preparado a empreender uma tarefa que poucos jovens ousariam enfrentar. Ele é dos que possuem têmpera de aço, tem absoluta confiança nas possibilidades de seus companheiros de luta e fé inabalável no porvir. Não é um vão sonhador; tem uma conspícua visão da realidade. Sabe o que quer e tem coragem suficiente para alcançar o fim da jornada. Sobretudo, tem um grande coração, é generoso e bom.

REVISTA BRASILEIRA PARA CEGOS / Junho de 1957


#18. PANORAMA PARAOLÍMPICO

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


1- Calendário de competições de 2013 é divulgado

Após alguns meses de negociações e planejamento para o próximo ano, o calendário oficial de competições de 2013 da CBDV foi elaborado pelo Departamento Técnico da Confederação dentro do prazo estabelecido e já se encontra disponível no site. Ao todo serão quatro eventos nacionais, nove regionais e dois internacionais.

O Grand Prix Infraero de Judô – 1ª Etapa será a primeira competição do ano. O evento acontece de 26 a 28 de abril, na cidade de São Paulo (SP). A última data fica por conta da Copa Brasil de Futebol de 5 – Série A, que será disputada na capital baiana, em Salvador, entre os dias 11 e 17 de novembro.

As etapas de treinamentos das seleções de Futebol de 5, Goalball e Judô ainda vão ser incluídas no calendário, no entanto, alguns desafios já tem data para acontecer, como é o caso do ParapanAmericano da IBSA, que será disputado junto com o Mundial de Jovens da IBSA, em Colocado Springs, nos Estados Unidos.

Para a Seleção Brasileira Feminina de Goalball o torneio será de extrema importância, já que a equipe do técnico Paulo Miranda brigará por uma das duas vagas para o Campeonato Mundial de Goalball da IBSA, que será disputada na Finlândia, em 2014. Lembrando que a seleção masculina já tem vaga assegurada no torneio do país Europeu.

Confira abaixo o calendário completo.

26 e 28 de abril - Grand Prix INFRAERO de Judô para Cegos - 1ª etapa - São Paulo/SP
2 a 5 de maio - Regional Sul de Goalball - Curitiba/PR
8 a 12 de maio - Regional Sudeste de Futebol de 5 - Vilha Velha/ES
22 a 26 de maio - Regional Sul de Futebol de 5 - Marilandia do Sul/PR
29 de maio a 2 de junho - Regional Centro-Norte de Futebol de 5- Brasília/DF
30 de maio a 2 de junho - Regional Sudeste 2 de Goalball - Ribeirão Preto/SP
7 a 9 de junho - Regional Centro-Norte de Goalball - Campo Grande/MS
20 a 23 junho - Regional Sudeste 1 de Goalball - Rio de Janeiro/RJ
1º a 7 de julho - Regional Nordeste de Futebol de 5 - João Pessoa/PB
9 a 15 de julho - Mundial de Jovens da IBSA e ParapanAmericano da IBSA de Goalball e Judô - Colorado Springs/USA
26 a 28 de julho - Regional Nordeste de Goalball - Natal/RN
1 a 6 de Outubro - Copa Brasil - Série B de Futebol de 5 - Curitiba/PR
12 a 20 de outubro - III Jogos Juvenis Parapanemericanos de Judô, Goalball e Futebol de 5 - Buenos Aires/ARG
25 a 27 de outubro - Grand Prix INFRAERO de Judô para Cegos - Etapa Final - Natal/RN
30 de outubro a 3 de novembro - Copa Brasil de Goalball - São Paulo/SP
11 a 17 de novembro - Copa Brasil - Série A de Futebol de 5 - Salvador/BA


2- Prêmio Brasil paraolímpico 2012

Numa noite muito especial que ficará marcada na história do paradesporto nacional, o Comitê Paralímpico Brasileiro premiou os principais destaques do ano, no Prêmio Paralímpicos 2012. O sétimo lugar no quadro geral dos Jogos de Londres foi traduzido em muita alegria e comemoração durante a celebração, que aconteceu nesta quarta-feira (19), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, inclusive, do ministro do esporte, Aldo Rebelo, que recebeu o Prêmio Personalidade Paralímpica.
Segundo o ministro, os atletas paralímpicos representam muito para o Brasil, e ele fez questão de dizer ainda que estará sempre ao lado e apoiando o esporte paralímpico.

- Nossos atletas representam disciplina, vitória do nosso povo e do nosso País. Sou ministro do Estado do Esporte, servidor público, brasileiro e em nome da sociedade brasileira tento fazer o que está ao alcance para que vocês tenham o melhor. Contem conosco, contem sempre – disse Aldo Rebelo.

O cantor Gabriel Pensador e a atriz e apresentadora Daniele Suzuki comandaram a festa, que foi exibida pela primeira vez ao vivo pela televisão – na cobertura do SporTV 2 – e anunciaram os atletas premiados. Para a atriz, ter participado do evento foi algo fantástico e espera que no futuro apareçam outros ídolos.

- É uma conquista está transmitindo pela televisão, divulgando para outras pessoas, até para estimular outros jovens para terem as suas conquistas, e se tornarem também um ídolo. Acho fantástico participar disso e estar nessa responsabilidade dessa transmissão. Me surpreendi com várias coisas, eu estava lendo o histórico e falei ‘caramba’. Tem tanta gente não corre até a esquina, não faz nada, e você vê a pessoa com um pouco mais de dificuldade que você, e nossa, é o melhor do mundo no que faz. Então, você vê que os limites estão dentro de você, muito mais que o físico ou mental – disse com muita empolgação, a atriz.

Nas escolhas dos melhores de 2012, Ricardinho (Futebol de 5), Lúcia Teixeira (Judô) e Romário Marques (Goalball) foram os eleitos em suas respectivas modalidades.
Outro destaque foi o técnico Alessandro Tosim, que comandou a Seleção Brasileira Masculina de Goalball na conquista da inédita medalha de prata em Londres.
O treinador ganhou o prêmio de Melhor Técnico de Esporte Coletivo, que foi entregue pela secretária de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Márcia Lins.

- É uma emoção muito grande falar sobre Esporte Paralímpico. Estamos no Rio de Janeiro, que sediará os Jogos de 2016 e mais do que nunca precisamos dos técnicos e atletas para mostrarem ao mundo o momento que estamos vivendo. Certamente iremos comemorar muito juntos em 2016 – vibrou a secretária.

O principal momento da noite foi a eleição dos Melhores Atletas do Ano em eleição pelo voto popular. Na categoria feminina a atleta Lúcia Teixeira do Judô foi uma das escolhidas e concorria ao prêmio com Shirlene Coelho (atletismo) e com Terezinha Guilhermina (atletismo), vencedora do prêmio. No masculino o eleito pelo público foi o velocista Alan Fonteles (atletismo), que se consagrou ao vencer em Londres a prova de 200m T44, numa disputa emocionante contra o sul-africano Oscar Pistorius. Daniel Dias (natação) e Dirceu Pinto (bocha) foram os concorrentes.

Termino esta coluna desejando um feliz natal e um próspero ano de 2013 a todos os leitores.  Que Deus abençoe vocês!



#19. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:


BANCO DE REMÉDIOS

 UTILIDADE PÚBLICAIMPORTANTE REPASSAR............

Sobras de Remédios

Às vezes sobram aqueles medicamentos dentro da validade, que alguém pode aproveitar e a gente não sabe o que fazer com eles... A ASAPREV-RJ, criou o Banco de Remédios para atendimento gratuito aos aposentados de baixa renda, que não tem a mínima condição de adquirir medicamentos.
O Banco sobrevive com a doação de medicamentos de pessoas cujo tratamento foi interrompido. Caso você possua um medicamento que não precisa mais ou não faça mais uso, não deixe em uma gaveta para depois jogar fora quando vencer o prazo de validade, FAÇA A DOAÇÃO. 

O endereço de coleta é Av. Rio Branco 156 - 20 andar sala 2021 à 2024 - (Edifício Av. Central ) -PODE DEIXAR NA PORTARIA DO PRÉDIO.

Você pode fazer a doação também no Shopping Tijuca no SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - 3° PISO.

Site: http://www.asaprev-rj.org.br/
e-mail: asaprev-rj@zaz.com.br
Tels:       2544-3396 / 2524-0407

REPASSEM AOS AMIGOS.

***

MANUAIS DE INSTRUÇÕES

Encontre,  instantaneamente, o seu  manual de usuário, guia do usuário, manual de instruções ou manual do proprietário!
http://manual-de-instrucoes.com

Nesta página você será capaz de, facilmente, encontrar os  guias  de instrução e manuais do usuário de que você necessita.

TODOS OS GUIAS POR CATEGORIA
*Eletrodomésticos
*TV & Áudio
*Carros & Motocicletas
*Telefones
*Computadores
*Câmeras & Vídeo
*Música
*Esportes
*Casa e Jardim
*Videogames & Software
*Jóias & Relógios
*Bebês & Brinquedos
*Higiene & Saúde
*Outros

Informe a marca e/ou a referência do produto e clique no botão "Procurar"
Marcas de guias do usuário mais procuradas:
manual ACER-
manual CANON-
manual de instruções CASIO-
manual ELECTROLUX -
manual FUJIFILM-
manual KODAK -
manual do usuário KONICA MINOLTA -
manual LG -
manual MOTOROLA-
manual de instruções NEC-
manual do usuário NIKON-
manual NOKIA -
manual de instruções OLYMPUS -
manual PANASONIC-
manual PHILIPS -
manual SAMSUNG-
manual SONY-
manual SONY ERICSSON -
manual YAMAHA-
manual SIEMENS -
manual de instruções JVC -
manual do usuário SANYO-
manual do usuário TOSHIBA

Procure Fabricantes
A-  Acer , Asus , Apple , Alcatel , Aastra , Arthur Martin , ...
B-  Blaupunkt , Brother , Brandt , Blackberry , BMW , Benq , ...
C-  Canon , Casio , Clarion , Cisco , Citroën , Candy , ...
D-  Denon , Dell , D-Link , ...
E-  Electrolux , Epson , Elna , ...
F-  Fujifilm , Fujitsu Siemens , Fagor , Ford , Fiat , ...
G-  GE , Garmin , Grundig , ...
H-  HP , Hitachi , Haier , ...
I-  IBM , Icom , Indesit , Iriver , ...
J-  JVC , Jensen , Jabra , JBL , ...
K-  Kenwood , Konica Minolta , Kodak , Kawasaki , ...
L-  LG , Lexmark , Lenovo , Logitech , Lexibook , ...
M-  Motorola , Moulinex , Medion , Mio , Marantz , Mercedes , ...
N-  Nokia , Nikon , Nintendo , Nec , Netgear , Navman , Nad , ...
O-  Olympus , Oregon Scientific , ...
P-  Philips , Panasonic , Pentax , ...
Q-  Qtek , ...
R-  Ryobi , Renault , Roland , ...
S-  Samsung , Sony , Siemens , Sony Ericsson , Sharp , Sanyo , Sega,  Seb  , Singer , ...
T-  Thomson , Toshiba , Tomtom , Texas Instruments , ...
U-  Universal Remote Control ...
V-  Volkswagen , Vedette , Vtech , ...
W-  Whirlpool , ...
X-  Xerox , ...
Y-  Yamaha , Yaesu , ...
Z-  Zanussi , Zyxel , ...
        3M , 3Com , ...

***

Vacina anti- câncer - REPASSEM A TODOS!

Já existe vacina anticâncer (pele e rins). Foi desenvolvida por cientistas médicos brasileiros, uma vacina para estes dois tipos de câncer, que se mostrou eficaz, tanto no estágio inicial como em fase
mais avançada.
A vacina é fabricada em laboratório utilizando um pequeno pedaço do tumor do próprio paciente. Em 30 dias está pronta, e é remetida para o médico oncologista do paciente.

Nome do médico que desenvolveu a vacina: José Alexandre Barbuto
Hospital Sírio Libanês - Grupo Genoma.
Contato:Telefone do Laboratório: 0800-7737327 - (falar com Dra. Ana Carolina ou Dra. Karyn, para maiores detalhes)
www.vacinacontraocancer.com.br <http://www.vacinacontraocancer.com.br/>

Por favor, divulguem esta vitória da medicina genética brasileira!!!!

***

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


#20. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De: "Maria José" <maryj.silva@hotmail.com>

   Saudações!
   Recebi um vídeo do Contra Ponto através de um amigo e considerei muito interessante. Então, gostaria de continuar recebendo diretamente do Contra Ponto os próximos vídeos.
   Acreditando ser atendida nesta solicitação, agradeço.

Meu endereço para possível correspondência é: maryj.silva@hotmail.com#
***
---
Salve Maria José,

Doravante vc fará parte do cadastro do jornal Contraponto.

Valdenito de Souza - Redator

---

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

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

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

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

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

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

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


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

*****
 

