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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* O Senhor da Razão

Chegou.  Veio vindo, tranquilo, preciso e  infalível como sempre...

Ei-lo batendo e abrindo  todas as portas, reiniciando todos os relógios, substituindo os calendários,
mexendo em tudo inexoravelmente...

O que trará ele em seus "venerandos alforjes" de viajante determinado e  implacável?!

Seja muito bem vindo 2015, espero que tenhas trazido em seus "alforjes" uma maior quantidade de "discernimento" e o antídoto contra "inação" que sempre desejamos.

E depois?! O que deixará ele (?!),  ao partir, para depois retornar com sua eterna autoridade de "senhor da razão"?!



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

* Boletim informativo do mês de dezembro da Diretoria Executiva da Associação dos ex-alunos do IBC

No dia 29/11 promovemos um recital musical com o pianista Marcelo Guimarães, ex- aluno do IBC, e depois promovemos uma palestra sobre tecnologia móveis com Marcio Lacerda, também ex-aluno do IBC.

No dia 2/12 concedemos uma entrevista para o programa Todas as Vozes da Rádio MEC sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

No dia 3/12 promovemos, em parceria com a reabilitação do IBC. um evento comemorativo sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

No dia 4/12 concedemos uma entrevista para o programa Todas as Vozes da Rádio MEC sobre a Meta 4 do PL 8035. Também na mesma data promovemos nossa festa de final de ano.

No dia 14/12 passamos a participar de uma maneira efetiva dos debates do Programa Francisco Barbosa.

No dia 18/12 participamos da formatura do 9º ano do IBC.

*  Valdenito de Souza, diretor do departamento de tecnologia, deu uma entrevista no programa "Todas as vozes" da rádio Mec, falando sobre o livro "Histórias do casarão rosa da Praia Vermelha", no qual os textos (contos e cronicas), são escritos por ex-alunos do IBC de várias gerações.
Livro este patrocinado pela nossa entidade e disponível no nosso portal, no link Galeria fazendo arte".
*  No dia 20 a   rádio contraponto colocou no ar seu blog: radiocontraponto.org.br



#3. O IBC  EM FOCO

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

* O IBC e Seus Novos Desafios

Como é de conhecimento de nossos leitores, o nosso IBC passou por um processo eleitoral, no passado dia 13 de novembro, em que numa lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério de Estado da Educação, foi eleito por ampla maioria, conforme já foi divulgado no número anterior, o Professor João Ricardo Melo Figueiredo, que já ocupava o Departamento de Educação, agora como Diretor Geral, para o exercício 2015/2018.
Como membro representante dos docentes no Conselho diretor, fui designado Presidente da Comissão Eleitoral, a qual conduziu o pleito sem qualquer incidente.
Resta-nos agora aguardar a homologação por parte do MEC, do escolhido democraticamente pelo voto da comunidade, nos próximos dias.
Desde que a Direção do IBC tem sido escolhida pelo voto, a partir de 1995, quando foi eleito o Professor Carmelino Souza Vieira, o Ministério da Educação segue a regra da confirmação de designar o eleito pela comunidade. Tudo indica que esse procedimento não será contrariado. O
futuro diretor já escolheu seus diretores de departamentos, com os quais contará para assumir a empreitada de renovar a instituição, nas áreas, pedagógica, técnica e administrativa.
As matrículas na escola seguiram seu curso normal. O programa do internato permanece, a despeito das limitações decorrentes do novo perfil dos alunos que em grande número possuem reduzida autonomia, por suas deficiências em áreas motoras e psíquicas, que exigem permanentes cuidados que somente as famílias podem oferecer, certamente com devido acompanhamento de equipes médicas e paramédicas.
Nestes dois anos recebemos 100 professores de todas as áreas, abrangendo as disciplinas do ensino fundamental, jardim, surdo cegueira, artes plásticas, educação musical, artes cênicas, fisioterapia, além de assistentes de alunos, auxiliares de biblioteca, técnicos e assistentes de informática, assistentes administrativos.
    O ano de 2014 chega ao fim com um balanço positivo e 2015 se inicia para o IBC e o INES, envolto em algumas incertezas, já que ao apagar das luzes a comissão de educação da câmara aprovou a redação da meta 4 que  prevê a transformação das escolas especializadas em ambientes de atendimento no contra turno, o que retira dessas escolas, o poder de certificar os alunos cegos e surdos, que teriam sua escolarização nas chamadas escolas regulares públicas.
    Os acadêmicos que dão suporte ideológico ao MEC reiniciaram nova escalada em defesa de sua visão inclusivista, que pressupõe a desativação das matrículas das escolas especializadas, meta a ser
cumprida até 2020, conforme prevê o PNE, quase plenamente aprovado na Câmara e no Senado.
No discurso de campanha, o eleito João Ricardo defendeu a manutenção da escola, com todo o fluxo das matrículas. Afinal, a corrente política vencedora permanece. Para que o IBC se mantenha de pé, urge que se modernize, sob pena de sermos atropelados pela história que não perdoa.
    As perspectivas são favoráveis, já que a instituição possui agora em seus quadros, um bom número de mestres e doutores, com os quais poder-se-á implantar cursos próprios em nível superior na área da educação especial, com autonomia. A única barreira existente está no fato de integrarmos a administração direta como ente federal. Mediante o envio para o congresso de um projeto de
lei, instituições como o IBC e o INES poderiam se transformar em autarquias, o que lhes permitiria uma maior autonomia administrativa e até mesmo, pedagógica. Essa medida não se efetivará a curto prazo.
    Paralelamente há que rever os nossos métodos, visando tornar mais realista o nosso ensino, reduzindo a defasagem educacional em que nos encontramos, envidando esforços por uma educação que vá ao encontro do interesse dos nossos alunos, em qualquer dos níveis.
    Em princípio, os destinos do IBC está em nossas mãos.

Colunista responsável:
Professor Vitor Alberto da Silva Marques.

Qualquer colaboração enviar e-mail para:
vtr.alberto@gmail.com.

Grato.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Projeto leva deficiente visual para pedalar em Brasília 

A ação 'DV na Trilha' também incentiva o deficiente visual a participar de trilhas e competições.
O Projeto 'DV na Trilha', ou 'Deficiente na Trilha', é uma ação social realizada voluntários e ciclistas de Brasília com o objetivo de levar deficientes visuais para pedalarem pelas avenidas da capital federal. No caso, o projeto fornece uma bicicleta grande, com dois lugares, chamada de
Tandem, onde na frente vai o condutor e atrás o deficiente visual. Este último também ajuda na pedalada, já que o assento traseiro também vem com os pedais.

Para falar sobre a novidade, o programa Cotidiano conversou com a coordenadora do projeto, Simone Cocenza, que falou aos ouvintes da Rádio Nacional de Brasília como surgiu a ideia para promover a ação e quais os benefícios que o projeto pode trazer para as pessoas que possuem a
deficiência visual.

Simone Cocenza explicou que o deficiente visual, que está atrás, é um supervencedor, pois já superou muitas dificuldades. Por outro lado, o condutor é uma pessoa que está doando o seu tempo para fazer uma ação solidária. Segundo ela, desta forma, ambos saem ganhando com a atitude, já
que os dois cativam uma amizade e, de quebra, dividem as suas alegrias.

A coordenadora do Projeto 'DV na Trilha' contou, ainda, que o mais interessante da atitude é a possibilidade de os deficientes visuais poderem participar de trilhas e competições. Para ela, competir aumenta a auto estima e proporciona uma maior qualidade de vida aos ciclistas,
principalmente com relação à saúde.

Cocenza destacou que, a partir do projeto, os deficientes visuais estão tendo a oportunidade de fazer as chamadas cicloviagens, onde foram visitados
lugares como Pirenópolis, Parati, Rio de Janeiro, entre outras localidades.
Além disso, Simone lembrou que as viagens abrem espaço para os ciclistas mostrarem seus talentos. Inclusive, um dos participantes do Projeto 'DV na Trilha' faz parte, atualmente, da Seleção Brasileira Paraolímpica.
O programa Cotidiano vai ao ar de segunda a sexta, às 14h, na Rádio Nacional de Brasília, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A apresentação é de Luíza Inez.

Fonte: EBC

***

* Após título mundial do futebol de 5, Ricardinho recebe honraria no Rio Grande do Sul

Em votação popular, Ricardinho foi eleito o principal atleta do estado do Sul do país em 2014.
Artilheiro da conquista da Seleção Brasileira no Mundial de Futebol de 5 (futebol para cegos) em Tóquio, Japão, o pivô Ricardinho recebeu nesta semana mais uma homenagem em decorrência de sua performance marcante na principal competição desta temporada. Ele foi celebrado no Prêmio Renato Cardoso, que é promovido pela Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul, seu estado
natal.
Em votação popular, Ricardinho foi eleito o principal atleta do estado do Sul do país em 2014. O jogador de futebol de 5 recebeu pouco mais de 103 mil votos, 42% do total. Seu principal concorrente foi o judoca Rafael Macedo, que conquistou neste ano o título mundial sub-21 de judô, e encerrou o pleito com 86 mil votos, o que representou 36% das escolhas.
Curiosamente, Ricardinho sucede outro atleta paralímpico no posto de destaque gaúcho da temporada. No ano passado, o atirador paralímpico Geraldo von Rosenthal já havia vencido a votação popular promovida pelo veículo de imprensa do Rio Grande do Sul.
Além do prêmio por meio da votação do público, houve também a escolha de um júri especializado. O prêmio, neste caso, foi dado à judoca Mayra Aguiar, que sagrou-se campeã mundial dos meio-pesados, em competição disputada na Rússia, no início deste ano.
Este foi mais um reconhecimento recebido por Ricardinho em 2014. Após a conquista do título e da artilharia do Mundial de Futebol de 5, o atleta paralímpico já havia sido escolhido o maior destaque de sua modalidade no Prêmio Paralímpicos, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro

***

* I Encontro Nacional de Áudio-descrição em Estudos

Todos juntos, misturados, livros em braille, livros em tinta nas mãos, como devem ser os serviços , os produtos, tudo pra todo mundo em todo lugar.
Buscando divulgação do I ENADES que será realizado em Colatina, entre 13 e 17 de janeiro de 2015, e como sugestão da própria rede Gazeta para uma matéria televisiva, promovi uma sessão de filme infantil com áudio-descrição. No horário em que se daria a filmagem para a matéria, a
rede Gazeta teve que cobrir um acidente que ocorria nas proximidades e como só há uma equipe para essas coberturas na cidade, ficamos sem a matéria, mas as crianças não ficaram sem o filme.
Quando cheguei ao local marcado, sala de áudio-visual do Colégio Marista todos já estavam me esperando, 23 crianças de uma escola da rede municipal, chamada Maria da Luz Gotti entre elas uma garotinha cega , todos entre 6 e 7 anos , e três crianças com baixa visão que têm atendimento especializado na ACDV . Também estavam lá professora, supervisora e diretora da escola municipal , representantes da ACDV e secretaria de educação .
O filme ” Os Smurfs ” com áudio-descrição . Quando os pequenos seres azuis chegam ao topo de uma pedra e avistam a cidade , exclamam: Aaaaaaaah!!!!!! E a garota com deficiência visual , a Duda pôde imediatamente saber do que se tratava, pois áudio-descrição dava conta disso, quando o pequeno gato do Gargamel vomita ao seu lado , todos na sala expressam sua repugnância,
inclusive a Duda porque pôde saber o que acontecia , então, com tranquilidade o filme era acessível, e assim como os demais ela também poderia se permitir a ficar cansada , não prestar atenção e se dispersar, afinal , o tempo de filme era superior a capacidade de concentração dos pequenos . Por outro lado, sem recurso que possibilitasse a compreensão do filme, não seria de estranhar seu desinteresse pela obra, e aí se poderia dizer, crianças cegas não gostam de filmes, quando o certo seria , para crianças cegas não temos filmes com áudio-descrição . Esse é o ponto.
No final da sessão , perguntei se queriam falar sobre o que acharam do filme e daquela voz que dizia o que estava acontecendo na tela, muitos levantaram a mão , entre eles a Duda , e ela falou ” o filme assim é para os deficientes visuais entenderem o que está acontecendo nele ” , perguntei o
que acha disso e ela : ” é legal, mas tem uma coisinha , precisa que as pessoas façam silêncio “. Todos nós ficamos maravilhados com o entendimento dela e em seguida com sua crítica. Um outro garoto sem deficiência visual falou : “eu achei legal porque ele fala o que a gente tá vendo e dá pra
entender melhor ”, e esse comentário me fez lembrar que a áudio-descrição também contribui para esse fim, melhora a compreensão daqueles que precisam de outros recursos para o entendimento . E o que tivemos em seguida foi aquela explosão que só as crianças são capazes de fazer, todo mundo queria aparecer no vídeo dizendo que o filme foi muito legal, e ninguém estava mais pensando
em áudio-descrição.
Em seguida perguntei se só gostavam de filmes ou também gostavam de ler.
Levei livros em braille misturados com os de tinta e quando as crianças sem deficiência visual pegavam seus livros em braille : “que legal o meu é em braille” , alguns queriam os dos outros e a professora avisou : ” depois vamos trocá-los entre vocês e todo mundo poderá ler o do coleguinha”.
Depois da sessão, todos limparam a sujeira da pipoca que havia ficado no chão, beberam água, foram ao banheiro e tomaram o ônibus de volta a escola.
Todos juntos, misturados, livros em braille, livros em tinta nas mãos, como devem ser os serviços , os produtos, tudo pra todo mundo em todo lugar.
Essa pequena experiencia, já inspirada pelo ENADES em nossa cidade é uma pequena mostra do quanto poderemos aprender e vivenciar durante os 5 dias em que o Encontro reunirá na cidade profissionais de várias regiões do país, juntos em prol da inclusão de alunos com deficiência, não só nas escolas, mas na sociedade . E é com esse desejo e espírito entusiasmado que os organizadores do evento estão arrumando suas malas rumo a Colatina.
Compartilhe conosco esse momento ,que é um convite a reflexão da nossa responsabilidade sobre os temas que lá serão abordados.

Veja a programação, o curriculum dos palestrantes e, inscreva-se em www.enades.com.br
Em nome dos Organizadores do ENADES
Rosangela Gera

Fonte: Inclusive

***



#5. DE OLHO NA LEI

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


* Deficiente visual prejudicado em concurso por condições inadequadas será indenizado
Responsável pela realização do certame não forneceu as condições adequadas, previstas em edital, para a realização da prova.
Quinta-feira, 13 de novembro de 2014
A 4ª turma do TRF da 4ª região condenou a Fundação Carlos Chagas a pagar R$ 19,6 mil de indenização por danos morais a um deficiente visual - candidato em concurso público ao cargo de analista judiciário da JF - por não fornecer as condições adequadas, previstas em edital, para a realização da prova.
O autor participou do certame para ingressar na JF da 4ª região, em 2010. No ato de inscrição, ele pediu algumas adequações para fazer a prova, dentre as quais o auxílio de um ledor qualificado, com boa leitura e pronúncia, computador com leitor de telas Jaws e tempo adicional de 2h.
Na inicial, entretanto, o candidato narra que a fundação colocou à sua disposição uma fiscal-ledora que não estava preparada para dar a assistência necessária e cometeu erros que reduziram sua nota, principalmente quanto à transcrição da prova de redação. Por fim, o candidato obteve 284,50 pontos (75 pontos da redação), ficando classificado em 2º lugar entre os candidatos com deficiência.
Em 1ª instância, o juízo julgou parcialmente procedente a ação apena para determinar a realização de uma nova correção da prova de redação do autor. Em grau de recurso, porém, o TRF reconheceu o tratamento discriminatório durante a realização do concurso.
Acessibilidade
Para o relator, desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, o dano moral restou configurado tendo em vista que o autor sofreu angústia relevante, perda da chance e tratamento discriminatório. 
Segundo Leal Junior "houve responsabilidade da ré Fundação Carlos Chagas (...) [que é] quem responde pelos danos causados porque foi ela quem executou o edital, quem aplicou as provas, quem escolheu e contratou os fiscais, e quem deixou de atender o edital quanto à acessibilidade que o autor fazia jus".
"Não é a pessoa com a dificuldade que deve se adaptar aos equipamentos e aos serviços, mas são as instituições e os equipamentos que devem se adaptar às pessoas, inclusive quanto aos portadores de algum tipo de deficiência que dificulte sua vida comunitária ainda que isso seja difícil, tome tempo, envolva luta contra preconceito e demande esforço para superar as barreiras e obstáculos impostos à acessibilidade universal."
Disponível em:  http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI211152,81042-Candidato+com+deficiencia+visual+prejudicado+condicoes+inadequadas+em; acessado em: 17 de novembro de 2014

* Portadores de deficiência podem solicitar isenção do voto
O portador de deficiência que impossibilite ou torne extremamente difícil o exercício do voto pode solicitar, em caráter excepcional, a isenção da obrigação de votar. O cidadão ou seu representante legal deve comparecer no cartório em que está inscrito - ou, caso não possua título de eleitor, na zona eleitoral que atende sua área de residência - e apresentar documentação que comprove a dificuldade, como laudos médicos, por exemplo. O juiz eleitoral avaliará a situação e, caso defira o pedido, determinará a emissão da certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado.

Disponível em: http://www.tre-rj.jus.br/site/ http://www.tre-rj.jus.br/site/noticias/jsp/noticia.jsp?id=113307&sessao=0.6097058318392204; acessado em: 15 de dezembro de 2014.

De Olho na Lei
Márcio Lacerda
marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @marciolacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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


Meu filho, você não merece nada
A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada
(Eliane Brum)

Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada  e, ao mesmo tempo, da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações.
Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, sofre muito, porque foi ensinada
a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada a criar a partir da dor.

Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil. Ou que já nascem prontos, bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade.

Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede. Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, sentem-se traídos, revoltam-se com a "injustiça" e boa parte se emburra e desiste.

Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo, sem ter de lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é construção, e para conquistar um espaço no mundo, é preciso ralar muito. Com ética e honestidade - e não a cotoveladas ou aos gritos. Como seus pais não conseguiram dizer, é o mundo que anuncia a eles uma nova não lá muito animadora: viver é para os insistentes.

Por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues - sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade.
É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações? Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas do viver, a frustração e o esforço? Ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Existe alguém que viva sem se confrontar dia após dia com os limites tanto de sua condição humana como de suas capacidades individuais?

Nossa classe média parece desprezar o esforço. Prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que "fulano é esforçado" é quase uma ofensa. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de perdedor. Bacana é o cara que
não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de Medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se é, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país.

Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer. De que as dores inerentes a toda vida são uma anomalia e, como percebo em muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito. E a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do "eu mereço".

Basta andar por esse mundo para testemunhar o rosto de espanto e de mágoa de jovens ao descobrir que a vida não é como os pais tinham lhes prometido. Expressão que logo muda para o  emburramento. E o pior é que sofrem terrivelmente. Porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que viver é também ter de aceitar limitações e que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer.

A questão, como poderia formular o filósofo Garrincha, é: Estes pais e estes filhos combinaram com a vida que seria fácil? É no passar dos dias que a conta não fecha e o projeto construído sobre fumaça desaparece, deixando nenhum chão. Ninguém descobre que viver é complicado quando cresce ou deveria crescer este momento é apenas quando a condição humana, frágil e falha, começa a se explicitar no confronto com os muros da realidade. Desde sempre sofremos. E mais vamos sofrer se não temos espaço nem mesmo para falar da tristeza e da confusão.

Me parece que é isso que tem acontecido em muitas famílias por aí: se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem sucedidos, como falar de dor, de medo e da sensação de se sentir
desencaixado? Não há espaço para nada que seja da vida, que pertença aos espasmos de crescer duvidando de seu lugar no mundo, porque isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar construído sobre a ilusão da felicidade e da completude.

Quando o que não pode ser dito vira sintoma, já que ninguém está disposto a escutar, porque escutar significaria rever escolhas e reconhecer equívocos, o mais fácil é calar. E não por acaso se cala
com medicamentos e cada vez mais cedo, o desconforto de crianças que não se comportam segundo o manual. Assim, a família pode tocar o cotidiano sem que ninguém precise olhar de verdade para ninguém dentro de casa.

Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente porque existem - e aos pais caberia garantir esse direito - que tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a relação está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir.

Aos filhos cabe fingir felicidade e, como não conseguem, passam a exigir cada vez mais de tudo, especialmente coisas materiais, já que estas são as mais fáceis de alcançar, e aos pais cabe fingir ter a possibilidade de garantir a felicidade, o que sabem intimamente que é uma mentira porque a sentem na própria pele, dia após dia. É pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se desenrolado, onde os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar, e os filhos simulam
receber o que só eles podem buscar. E por isso, logo é preciso criar uma nova demanda para manter o jogo funcionando.

O resultado disso é pais e filhos angustiados, que vão conviver uma vida inteira, mas se desconhecem. E, portanto, estão perdendo uma grande chance. Todos sofrem muito nesse teatro de desencontros anunciados. E mais sofrem porque precisam fingir que existe uma vida em que se pode tudo. E acreditar que se pode tudo é o atalho mais rápido para alcançar não a frustração que move, mas aquela que paralisa.

Quando converso com esses jovens no parapeito da vida adulta, com suas imensas possibilidades e riscos tão grandiosos, percebo que precisam muito de realidade. Com tudo o que a realidade é. Sim, assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores a sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem nenhuma certeza de
chegada. É viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas.
Mas é nesse movimento que a gente vira gente grande.

Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem que tão importante quanto uma boa escola ou um curso de línguas ou um Ipad, é dizer de vez em quando: "Te vira, meu filho. Você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua". Assim como sentar para jantar e falar da vida como
ela é: "Olha, meu dia foi difícil" ou "Estou com dúvidas, estou com medo, estou confuso" ou "Não sei o que fazer, mas estou tentando descobrir". Porque fingir que está tudo bem e que tudo pode significa dizer ao seu filho que você não confia nele nem o respeita, já que o trata como um imbecil, incapaz de compreender a matéria da existência. É tão ruim quanto ligar a TV em volume alto o suficiente para que nada que ameace o frágil equilíbrio doméstico possa ser dito.

Agora, se os pais mentiram que a felicidade é um direito e seu filho merece tudo simplesmente por existir, paciência. De nada vai adiantar choramingar ou emburrar ao descobrir que vai ter de conquistar seu espaço no mundo sem nenhuma garantia. O melhor a fazer é ter a coragem
de escolher. Seja a escolha de lutar pelo seu desejo  ou para descobri-lo, seja a de abrir mão dele. E não culpar ninguém porque eventualmente não deu certo, porque com certeza vai dar errado muitas
vezes. Ou transferir para o outro a responsabilidade pela sua desistência.

Crescer é compreender que o fato de a vida ser falta não a torna menor.
Sim, a vida é insuficiente. Mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado porque um dia ela acaba.

Revista "Época" - 11/07/2011)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* O estatuto do cristianismo

Logo em seguida às clássicas bem-aventuranças, Jesus afirma:

"Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas: Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: Até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos
menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus." (Mateus, 5, 17-20).

E passa à exposição dos mandamentos.

Mesmo descrente, penso que o Sermão do Monte é o estatuto do cristianismo.

Jesus falava aos judeus, mas foram os gentios que fizeram dele o líder político mais importante da história. Para os cristãos, os escribas e fariseus a que ele se refere são os sacerdotes de sua doutrina que se mantêm ao lado dos senhores de grandes fortunas e dos grandes mandatários do Estado moderno, a eles subordinados por interesses materiais.

Apesar do simbolismo nem sempre compreensível de suas palavras, prováveis equívocos de tradução e das deturpações que sofreram da Igreja, que, no período de cerca dos mil anos conhecido como Idade Média, manteve-as sob sua guarda exclusiva, o mais incrédulo dos ateus não pode ignorar seu caráter humanista:

"Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo."
 "Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; para que vos torneis filhos do  vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?"
 "E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste. (Ibd, 5, 43-48).

Ao empossar-se no governo de seu país, o Presidente dos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa de nosso tempo, põe as mãos sobre a bíblia. Mas sua política externa consiste em espionagem dos governos de outros países, incitação e financiamento de golpes de estado, guerras,
invasões, torturas, assassinatos em massa, buscando favorecer os interesses imperialistas de suas grandes empresas. Mesmo nós, os comuns, voltamo-nos para o consumo irresponsável e  permanecemos indiferentes à vida de nossos semelhantes e à própria sobrevivência do planeta em que vivemos. O personalismo e a ganância ainda prevalecem sobre o amor ao próximo.

Os cristãos de hoje não são menos hipócritas que os judeus a quem Jesus pregava. Nossos instintos animais ainda superpõem-se à razão. Nossa sociedade ainda está dividida em classes, e parece-nos natural a acumulação de tesouros sobre a terra, o que Jesus condenava. Pensamos como indivíduos; não como seres humanos.

Sobre o homicídio, Jesus afirma:

"Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás; e: quem matar estará sujeito a julgamnto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal; e quem lhe chamar: tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. (...).
 (Mateus, 5, 21-22).

Não estou preparado para discutir simbolismos, equívocos de tradução nem deturpações dos textos evangélicos. Entretanto, mesmo meu senso humano de justiça não pode admitir a existência de um inferno de fogo, onde as almas seriam torturadas infinitamente, como, desde a meninice, ouvi dos
mais velhos.

A tradição judaica ensinava o temor a Deus, o que o cristianismo conservou.  Aprendemos que pecávamos por pensamentos, palavras e obras.

Parece-me que aqui está a gênese de nossos sentimentos de culpa. Todas as vertentes da doutrina cristã alimentam a culpa. Sempre que alguém chama-nos a atenção para algo que fazemos ou dizemos que acredita contrariar princípios éticos, sentimo-nos sob julgamento e defendemo-nos, negando a culpa ou contestando o pensamento do "acusador".

Porém, nem sempre quem chama-nos a atenção põe-nos sob julgamento. A culpa está em nossas próprias consciências, introduzida por valores milenares assimilados dos discursos dos que nos orientaram no processo de sua construção. E assim tem sido no curso de toda a história, desde a
Antiguidade.

As contradições de nosso comportamento não são produto de um livre arbítrio, como aprendemos a crer desde a infância. E, se queremos resolvê-las, precisamos compreendê-lo.

Vivemos os últimos dias de mais um ano. É a época em que a cristandade comemora o aniversário de Jesus. Se queremos que ele nos reconheça como cristãos, devemos esquecer a culpa, mas lembrar a importância do próximo. Não basta, porém oferecermos aos espoliados as migalhas de
nossa ceia. Para Jesus, cada humano é o mais importante. Deve sê-lo para nós também.

hercen@terra.com.br



#8 EURECA

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


* Microsoft cria fone de ouvido que ajuda pessoas com deficiência visual

Nota do colunista:

Projeto como este, visto o avanço vertiginoso da informática, doravante irá pipocar no dinâmico universo informático, precisamos ficar atentos, acompanhando e cobrando, para que não fique como balão de ensaio.
A proposta é atraente, já existe tecnologia para viabilizá-lo, vamos torcer para sair do papel.
(Fim da nota)

Microsoft cria fone de ouvido que ajuda pessoas com deficiência visual


A Microsoft, em parceria com a instituição de caridade Guide Dogs, anunciou a criação de um headset inteligente com o objetivo de ajudar pessoas com algum tipo de deficiência visual. De acordo com a BBC, o dispositivo, uma vez conectado a um smartphone com GPS, informa ao usuário cego ou de visão reduzida informações em forma de sons sobre a rua por onde ele esteja passando.

Segundo a empresa, o fone de ouvido foi projetado para rodar com o Windows Phone. Funciona assim: primeiro, o usuário tem a cabeça escaneada com o acessório Kinect para determinar a posição dos canais auditivos, já que o áudio do aparelho é produzido por meio de condução óssea através de dois sensores posicionados perto dos ouvidos.

Cada headset é feito sob medida em uma impressora 3D, o que possibilita o encaixe perfeito no paciente. O gadget é conectado ao celular via Bluetooth, que por sua vez é pareado com outros sinalizadores instalados em lojas, metrôs, sinais, prédios e outros elementos de grandes metrópoles. Tudo isso é captado pelos fones de ouvido, que então avisam o dono do aparelho sobre a proximidade de caixas eletrônicos, elevadores, estações de trem e outras localidades que podem ser úteis ao deficiente.

Estudos prévios do experimento são bastante animadores. Os usuários tiveram ganho na autoestima e redução na ansiedade stress, ficando mais confiantes em se locomover para outras áreas da cidade. "Nós queremos viver como pessoas normais. Não queremos nos planejar com antecedência para conseguir transporte público, um táxi ou algo assim. Queremos ser capazes para simplesmente pular em um à´nibus, ir a algum lugar e ter essa liberdade", comentou Kirstie Grice, uma das usuárias que está testando a tecnologia.

Por enquanto, o produto está disponível apenas no Reino Unido No Reino Unido, onde cerca de 180 mil pessoas não saem de casa devido aos problemas visuais, segundo dados da Guide Dogs.

//Fonte: BBC / novembro/2014
 


# 9. DV-INFO

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

* Oito conselhos para manter suas contas seguras na Web
Por: Cleverson Casarin Uliana

Prezados,

As dicas do artigo abaixo são um tanto básicas mas é sempre proveitoso lembrar, em especial para quem trabalha ao computador em ambiente corporativo, já que nesse caso os riscos não são apenas para a própria pessoa mas para toda a empresa.

Boa leitura e nos vemos.

***

Oito conselhos para manter as suas contas seguras na Web
Por Ola Persson, Cofundador da Properly

Cada vez mais inseridas no universo tecnológico, pessoas e empresas buscam incessantemente novas ferramentas digitais para facilitar o dia a dia, a produtividade e o fluxo interno no ambiente de trabalho. Sendo assim, quando bem escolhidas, elas podem ajudar a diminuir a frustração daqueles que lidam diariamente com uma determinada atividade, como por exemplo, aplicativos para planejar e otimizar o tempo dos colaboradores dentro da empresa.

No entanto, com tantos usuários e a diversidade de ferramentas, certos cuidados são indispensáveis para garantir a segurança das informações pessoais de cada um que trafega pelas redes dos aplicativos. Portanto, antes de armazenar todos os seus dados, certifique-se de como aquele serviço ou aplicativo lida com a privacidade e segurança.

O Snapchat, o iCloud e o Dropbox são exemplos de aplicativos que recentemente apresentaram falha na segurança e tiveram informações e imagens dos seus usuários expostas de forma indevida. O primeiro, o snapsaved, foi crackeado e deixou vazar 13Gb de arquivos de usuários. O segundo, devido a uma combinação de senhas fracas e um bug que deixa senhas serem testadas sem restringir a quantidade de tentativas, sofreu ação de crackers e quase duzentas fotos de várias celebridades foram expostas. O Dropbox, por sua vez, teve um documento com 400 nomes de usuário e senhas publicado na internet. Neste caso, a pessoa que postou pediu doações de bitcoins (moedas virtuais) para liberar mais, mas segundo a empresa, eles não foram crackeados, as informações foram roubadas de outros serviços e usadas no Dropbox.

Para evitar que seus dados sejam expostos dessa forma, separei algumas dicas de segurança de como manter a sua privacidade e segurança na internet. Confira:

1) Atenção ao phishing: Sempre verifique se o site onde você está fazendo o login é realmente o que você quer e não uma imitação fiel.

2) Sempre use uma conexão segura: Confirme sempre se seu navegador está mostrando o cadeado e o “https” no começo do endereço da página. Se a conexão não for criptografada, alguém na mesma rede pode “escutar” a requisição e pegar suas credenciais. Nunca pule um aviso de certificado inválido, pode ser alguém se passando pelo site que você quer acessar, um ataque facilmente executado num WiFi público.

3) Não coloque seu login em outro site: Não preencha o seu login do Facebook, por exemplo, em outro site ou ferramenta que não sejam aprovados pela empresa. Grande parte das plataformas e ferramentas fornece outras formas de autenticação que são mais seguras, como o oAuth, e não tem a necessidade que você forneça seus dados em qualquer outro lugar.

4) Quando gerenciar páginas no Facebook: Tome cuidado extra com o perfil administrador que cuida de páginas de marcas. Não dê às pessoas permissões elevadas quando elas não precisam, deixe sempre no nível mais baixo possível. Procure usar alguma ferramenta para gerenciamento, assim você correrá menos riscos.

5) Permissões entre aplicativos: Desconfie se um aplicativo de Facebook pedir mais permissões do que precisa para fazer a “tarefa” para a qual ele foi instalado.

6) Verifique se a empresa que tem a plataforma parece confiável: Saber se a empresa realmente existe, entrar em contato com ela e usar conexão segura (https) são bons sinais.

7) Não repita senhas e não use senhas fracas: O serviço que você usa pode ser atacado e o banco de dados de e-mails e senhas vazarão. Se você usar a mesma senha em todos os lugares, o invasor pode testar as suas credenciais em todos os serviços como Facebook e e-mail. Já uma senha curta, pode ser descoberta facilmente por um programa de “força bruta". Para se proteger contra esse tipo de ataque, uma senha forte composta por 4 ou 5 palavras serve bem. Se a tecnologia permitir, use pontuação, espaços e números.

8) Use um gerenciador de senhas: Os produtos da Apple por exemplo possibilitam lembrar senhas e compartilhá-las entre todos os seus dispositivos. Existem também outras opções como o 1password e LastPass que, além de gerar senhas fortes e aleatórias, podem armazená-las de forma segura. Você só precisa lembrar da sua credencial principal para poder ter opções diferentes em todos os perfis. Faça senhas fortes e as troque periodicamente.

Atentando-se a esses cuidados, você corre um risco muito menor de ser crackeado e perder o controle das suas contas e seus dados. Boa navegação!



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Árvore de Natal Atitudinal

Conferindo as estatísticas, constatei que todas as tradições associadas às comemorações natalinas dão conta de que é a melhor época para os comerciantes auferirem lucro com as gigantescas vendas de presentes. Poucos humanos lembram-se do verdadeiro espírito do Natal!

Inacreditável, mas não dá para negar que o capitalismo selvagem conseguiu engessar os cérebros humanos, de sorte que o TER se sobrepôs ao SER. Faz muito que paramos de pensar por conta própria; e, por isso, passamos a considerar como verdade tudo quanto mentes dominadoras pensaram para nós.

Então, façamos nesse dezembro de 2014 um tempo de reflexão.

Repensemos valores, conceitos e maus preconceitos; ponderemos sobre a vida e tudo que a cerca. É tempo de entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, e nunca pelo seu estereótipo. Ao invés de somente olharmos para fora em busca dos defeitos alheios, passemos a enxergar o nosso interior. Melhor dizendo, exercitemos o autoconhecimento para que tenhamos lastro para nos auto julgar.

Nesse exercício, de pura acessibilidade atitudinal, após enfrentarmos os monstros e fantasmas que habitam em nós, ficará fácil olharmos para o outro. 
Certamente a magia do Natal se fará! Iremos nos surpreender! Perceberemos os nossos filhos, os amigos, os vizinhos, as cidades com suas inacessibilidades, o Brasil, o planeta...

No encontro da ética, fomentaremos a subjetividade e, por tabela, estaremos aptos a praticar um mundo melhor para todos.

Sugiro jogarmos fora todas aquelas tralhas que tiramos do armário na hora de montarmos a nossa tradicional árvore de Natal. Luzes, bolas, adornos carézimos perderam a sua alegria, encanto. As futilidades da publicidade da felicidade não nos dominam mais.

Cultivemos uma árvore atitudinal. No lugar dos usuais penduricalhos, usemos a criatividade para pensar plaquetas em diversos formatos contendo palavras de mudanças. No topo do primeiro galho, sobre a estrela, gravemos, por exemplo, a sábia reflexão de Mahatma Gandhi: "Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo". 
Ou, a ideia de Louis Pasteur: "As mentes decididas descobrem as oportunidades!" Ou, de Graham Bell: "Nunca ande pelo caminho traçado,  pois ele conduz somente até onde os outros foram"...

Tenho, particularmente, alguns mantras inseridos na minha vida pós cegueira que, igualmente sugiro: O que estou fazendo nessa Terra? Eu sou ético? 
Você é ético? Nós respeitamos as diversidades como são? Meu coração é inclusivo? Para que serve a vida?

Viajemos na imaginação. Nossas gaiolas já estão abertas faz um bocado! Tenhamos coragem para bater as asas e sair da mesmice.

Penduremos pelos galhos pensamentos e palavras de evolução. Concretizemos pequenas atitudes, sinceras intenções de metamorfose para um Brasil melhor. 
A palavra ÉTICA há que estar salpicada por todos os lados; verbetes tais como: autoconhecimento, autojulgamento, autoanálise, cultura da subjetividade, solidariedade e tantos mais retirados do baú dos nossos corações hão que espelhar os nossos projetos para 2015.

Já imaginaram que bacana fazermos uma corrente da árvore de Natal atitudinal nas redes sociais? Está passando da hora de implementarmos a cultura da solidariedade para substituir a cultura da superficialidade, não acham?

Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para uma vida que nos conduza aos ímpares momentos de felicidade plena. Repensemos no nosso cotidiano, valendo dizer, na dor do existir para, ao final do amadurecimento tentar encontrar a resposta para a velha pergunta: QUAL O LEGADO QUE DEIXAREMOS PARA UM BRASIL MELHOR?

Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida que de fato queremos ser plenamente felizes; que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude, como se fosse o último.

Todo Ano Novo é hora de renascimento, de florescimento, de viver de novo.

Desejo a todos os humanos uma mesa de Natal farta de reflexões e boas companhias. Desejo a todos muita força para passar a limpo o passado, entender o presente e por o pé na estrada de 2015 desvendando um futuro mais promissor. Desejo a todos os amigos a tenacidade para olhar para a vida e dizer-lhe: VENHA, NÃO 
TENHO MEDO DE VIVÊ-LA!!!

DEBORAH PRATES.



# 11.PERSONA

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

* Entrevista com Marcos Lima

Sobre o autor:  Marcos Lima foi o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve.

É um dos fundadores da ONG Urece Esporte e Cultura para Cegos, onde escreve crônicas semanais. Jogou na seleção brasileira de futebol de salão para cegos. E é analista de Integração Paralímpica do Comitê Organizador dos Jogos do Rio 2016.

Lima perdeu toda a visão aos 5 anos, mesmo após 16 operações para tratar de um glaucoma congênito. Aos 31 anos, formado em Jornalismo na UFRJ, é casado há dois com a romena Beatrice. Eles se conheceram pela internet, após ela ver o vídeo no YouTube sobre sua façanha na neve. No comitê, seu papel é ajudar a criar projetos de comunicação sobre os Jogos Paralímpicos, tanto para o público externo como para os demais funcionários da comissão organizadora. Afinal, como são dois eventos quase simultâneos, a tendência é que o foco fique só nas Olimpíadas, mas é bom lembrar que 4.350 atletas paralímpicos participarão dos Jogos do Rio.

Revista O Globo - Qual o objetivo de seus bem-humorados textos?
Marcos Lima - Não sou porta-voz de quem tem deficiência visual, apenas brinco com minhas experiências. As pessoas acham que somos todos iguais. Um taxista, querendo puxar assunto, disse: "Ontem levei um amigo seu." Perguntei: "O senhor me conhece?" "Não, ele não enxergava  também." Aproveitei que ele estava ouvindo o noticiário sobre a tomada do Complexo do Alemão e comentei: "Esses seus amigos..." Ele reagiu: "Não tenho amigos bandidos!" Falei: "Mas enxergam..." Ele riu: "É verdade."
Escrevo
sobre superação, preconceito, micos, como quando um amigo que enxerga me deu petelecos na orelha no ônibus. Virei-me e belisquei com toda força uma perna. Era do passageiro ao lado.

- Como é andar pela cidade?
Marcos Lima - Em outros países, o que é público é de todos, aqui é terra de ninguém. Vários obstáculos cedo ou tarde cruzam nosso caminho: carro mal parado, buraco, mesa de bar, poste, saída de garagem, barraca, ponto de ônibus. Todo cego que se preze carrega uma coleção de hematomas, que são sempre substituídos, mas quase nunca eliminados. Fradinhos e gelos baianos são um convite a tropeções e choques nas canelas. Já os hidrantes, mais altos, são chamamos carinhosamente por nós de capa cegos, por motivos óbvios (risos). Os orelhões são maquiavélicos. Como a base é fina, é difícil que a bengala toque a haste antes que a cabeça já tenha golpeado
a parte de cima. Espero que os Jogos Paralímpicos deixem um legado de se pensar um pouco no outro.

- Deve ser bem doloroso caminhar pelas ruas...
Marcos Lima - Não sei o que é pior, a dor da pancada ou a comoção em torno do pobre ceguinho. Uns vêm ajudar, mas muitos dão bronca: "Por que você está andando sozinho?
Como sua mãe deixa?" Como se você ainda tivesse culpa de ter vida própria. Para evitar isso, quando me machuco continuo andando. Uns 50 metros depois, paro num canto,
dou uma respirada e sinto minha dor em paz.

- Você não se coloca na posição de vítima...
Marcos Lima - Se você acha que o mundo é culpado de tudo, vai achar que ele é que tem que mudar e não você. E aí não evolui. Quando esquiei, na República Tcheca, o técnico da seleção tcheca de esqui para pessoas com deficiência, que dá aulas há 30 anos, disse que eu estava entre os cinco alunos cegos de mais rápida aprendizagem que ele já teve, sendo o único que nunca tinha estado na neve.

- Qual o papel do esporte para a pessoa com deficiência?
Marcos Lima - É uma ferramenta importantíssima. Dá domínio corporal. Sei me defender muito mais de uma queda. E o esporte mostra a pessoa com deficiência de maneira muito positiva. Você passa de vítima a protagonista. Ao ver um jogo de cegos, nos primeiros minutos você fica emocionado ou pensa "tadinho". Aos poucos, passa a torcer por um time contra outro e esquece o preconceito. Para de enxergar a deficiência e passa a ver a potencialidade.
--

//Fonte:  Revista O Globo- Dois açaís e a conta ( Mauro Ventura)




# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

*Nem toda conjuntivite impede o convívio social

- Coceira, inchaço e vermelhidão nos olhos. Os sintomas são de conjuntivite. Mas nem sempre é preciso se afastar das pessoas, pois as conjuntivites alérgicas, diferente das virais, não são contagiosas. Diante desses sinais, procurar o oftalmologista para tirar as dúvidas e tratar adequadamente é a melhor providência.

Estima-se que 20% da população mundial apresenta algum tipo de conjuntivite alérgica que se manifesta em qualquer idade, por consequência de uma desordem imunológica que desencadeia o processo inflamatório da conjuntiva a partir da ação de um alérgeno  Segundo o oftalmologista Victor Saques, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), um ácaro oriundo de livros empoeirados ou outras fontes, aparentemente inofensivas, podem ser alérgenos responsáveis pela geração de uma conjuntivite alérgica.

Tipos - As conjuntivites alérgicas se manifestam de formas diferentes, de acordo com o médico e podem ser perenes e sazonais, com a diferença que a perene é mais suportável e, apesar de evidente e visível, é menos severa.

A ceratoconjuntivite atópica, por exemplo, é a alergia que provoca coceira dentro dos olhos. Aparece, normalmente, em indivíduos que já são alérgicos por natureza. É crônica e seu portador está sempre suscetível a enfrentá-la porque os episódios de crise se manifestam e depois melhoram, deixando o paciente livre dela por um período, descreve Saques. "Os portadores desta alergia frequentemente estão com os olhos vermelhos", ilustra.


Brasília - Crônica também e invariavelmente presente nos dois olhos é a ceratoconjuntivite
primaveril. Esta, alerta o médico do HOB, ocorre com muita frequência em Brasília durante o verão e a primavera, quando o tempo está quente e seco. Tem nas crianças um alvo muito evidente.

Lentes - Outro tipo de conjuntivite alérgica é a papilar gigante. Quase sempre relacionada ao uso de lentes de contato, se torna mais aguda se não for descontinuado o trauma mecânico caracterizado pelo roçar da lente na pálpebra, o que leva à formação  de hipertrofia da conjuntiva palpebral (as chamadas papilas) . Contudo, assinala Saques, é muito difícil uma pessoa continuar com as lentes de contado diante desse quadro de conjuntivite, porque é muito incômodo. O tratamento normalmente é feito a base de colírios, porém, em alguns casos leva a substituição da lente por óculos ou até mesmo indicação para cirurgias refrativas, explica o médico.

Tratamento - O diagnóstico das conjuntivites alérgicas é clínico, e o tratamento, no momento em que a causa é identificada, baseia-se em aplicação de colírios antialérgicos específicos, lágrimas artificiais, compressas geladas e medidas de higiene dos  olhos e dos ambientes de convivência do paciente para livrá-los dos ácaros, diz o oftalmologista. "Também não é necessário insistir na necessidade de tratamento para pacientes de conjuntivite alérgica, porque o desconforto é tão grande que é inevitável procurar um oftalmologista para detectar e solucionar o problema ", assinala
Victor Saques.

//Fonte: Serviço
Endereço: SGAS 607 - Bloco G -  L2 Sul
Telefone: (61) 3442 4000



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Eunicio Laina Soares
Formação: Segundo Grau ou Nível Médio
Estado civil: solteiro
Profissão: revisor em braille
Período em que esteve no I B C.: 1985-1993
Breve comentário sobre este período: extremamente importante para minha vida...

Residência Atual: R. Sandra, 176, Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu/RJ.

Contatos: (fones e/ou e-mails): tel: 75149554 (celular) ou 2669-8673 (fixo),
ainda: eunicio1976@oi.com.br ou @hotmail.com, (e-mail)

* Informações para a redação do Contraponto(contraponto@exaluibc.org.br).



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* O Folhetim Perdido


"O CACHORRO DOS MORTOS", este era o nome do folhetim em cordel, que, tanto emocionou eu e meus irmãos, lá no agora  distantes verdes anos...

Desde minhas mais remotas lembranças, livros e revistas sempre tiveram papel de destaque na casa paterna, principalmente, por influência materna;  meu pai era mais afeito ao rádio.

O folhetim , além do texto vibrante, trazia em  destaque, umas vistosas estampas do herói, o fiel e valente  protagonista da estória: _Calar, um vistoso cachorro todo rajado em marrom e branco.

Nossa  empatia com o herói, foi imediata,  cachorro era nosso animal predileto,  nossa casa sempre teve um, que, iam se sucedendo de acordo com o caminha inexorável do tempo.

O herói _CALAR, com seu instinto apurado, convertido nos nobres sentimentos do amor e da fidelidade, centraliza um drama que mexe fundo com nossa emoção.

Ocorre um assassinato com membros da família dona do cão, sem solução por parte da justiça, tempo depois o cão, acaba denunciando o assassino.

(O livro, como muitos outros, se perderam nas mudanças muitas que tivemos, entretanto, a narrativa, e, principalmente, a figura do herói, como que ficou incrustada, no imutável arquivo da memória.)

Eis,  que anos e anos depois, me aventuro no Google, e, lá estava o folhetim. Releio... e, volto a me emocionar com as "aventuras heroicas" do fiel e  implacável CALAR..

Valdenito de Souza(RJ, março/2009)

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



#15. ETIQUETA

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

* Chegou o verão...qual é a sua escolha?

Dias claros, calor, chuva..... Muitas sensações num mesmo dia. Isso é o verão. Ficamos mais agitados e transpiramos mais. Consequentemente a imagem fica a desejar.
Roupas curtas, decotadas, soutien aparecendo, barrigas expostas dentre outros detalhes. Mesmo com o calor é necessário cuidar da aparência, da imagem. É normal que no calor se busque roupas mais frescas que permitam a transpiração e proporcione mais conforto. Infelizmente não é isso que observo.
Muitas vezes as pessoas fazem investimentos errados, pensando que a roupa curta é que vai facilitar a sensação de bem estar durante o verão. O que facilita a sensação de bem estar é o tecido certo. Roupas curtas de tecido sintético não diminui a sensação de calor. Porém ao investir em peças em tecidos de algodão, linho, seda e preparados tecnologicamente para a transpiração o conforto será inevitável.  
Ao investir no tecido ideal para a estação é importante também pensar no tipo de roupa para cada ocasião. O Brasil é um país que a exposição do corpo é algo natural. Afinal são praias, rios por todo lugar, mas é necessário bom senso e sabedoria para adequar a roupa a ocasião. 
Roupas curtas e decotadas demais podem passar uma imagem distorcida sobre você. Justas também podem dar sensação de incomodo. O equilíbrio é tudo, respeitar a ocasião, o lugar e as pessoas. Com isso a imagem é transmitida de maneira positiva. 
À uma imagem positiva também está agregado o comportamento. Se transpira demais, nada mais correto que carregar uma toalhinha ou um lenço para absorver a transpiração. Investir em cremes e desodorantes anti transpirantes, vai evitar imagens molhadas e indesejadas. 
Cuide de você, cuide da sua imagem é através dela que conquistamos e afastamos pessoas, qual é a sua escolha?

Tânia Araújo



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Cego evita assalto e entrega suspeito à polícia no interior paulista

Chico Siqueira de Araçatuba

Um homem cego conseguiu evitar um assalto e ainda rendeu o suspeito e o entregou à polícia.

Vendedor de bilhetes de loterias e dono de uma banca no camelódromo de São José do Rio Preto (440 km de SP), Valtemir Pereira da Silva, 38, atravessava com sua bengala uma das esquinas mais movimentadas do centro da cidade quando sentiu um empurrão e alguém puxando o celular que carregava na cintura.

"Foi instantâneo, quase que por instinto, que consegui segurar os dois braços do sujeito e o segurei até que a Polícia Militar chegasse ao local", contou.

Durante os três minutos que se seguiram, ninguém ajudou Silva, que continuou segurando o suspeito, César Reinaldo Pereira, 28, até a chegada de PMs que estavam nas proximidades. Pereira ainda tentou escapar de Silva e negou a autoria do roubo, mas, quando os PMs o levaram para o 1º Distrito Policial, o telefone tocou e ele não teve como silenciar o aparelho.

O delegado Fernando Campanelli Frey, que atendeu a ocorrência, disse que o acusado, com passagens pela polícia por envolvimento com furtos e receptação de mercadoria roubada, foi preso em flagrante por roubo, cuja pena pode chegar a cinco anos e quatro meses de reclusão.

Silva, que perdeu a visão aos 17 anos numa partida de futebol - a bola bateu em seu rosto, causando descolamento de retina -, disse que nunca tinha passado por situação semelhante. "Nunca fui roubado em minha vida, geralmente as pessoas respeitam a gente, mas agora estou vendo que a coisa está mudando e agora vou andar mais ligado ainda do que já ando", contou.

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* No mês de novembro a Seleção Brasileira de futebol de 5 (futebol de cegos), conquistou seu principal objetivo do ano!

Confira toda trajetória desse lindo feito!

1. Jogos da primeira fase:

A Seleção Brasileira de futebol de 5 (futebol de cegos) estreou com vitória na  segunda-feira (17/11/2014), no Mundial da modalidade, que foi disputado em Tóquio, no Japão. Tricampeão mundial, o Brasil derrotou a Turquia por 1 a 0, com um gol do zagueiro Cássio.
O jogo contra a Turquia no Mundial nada lembrou a última partida entre as duas equipes, quando o Brasil venceu com tranquilidade por 4 a 0, durante os Jogos Paralímpicos de Londres-2012. Com atletas novatos, o adversário deu um pouco mais de trabalho ao Brasil.
Fechados na defesa, os turcos procuraram sair nos contra-ataques com apenas um ou dois jogadores. Quando o Brasil atacava, a marcação era cerrada em cima dos dois maiores craques brasileiros, Ricardinho e Jefinho. A dupla, no entanto, conseguiu protagonizar lindas jogadas individuais. O gol da vitória saiu dos pés do zagueiro Cássio, quase no fim primeiro tempo, aos 20 minutos. O baiano de Ituberá driblou três turcos na entrada da área e chutou, já caindo, no canto direito do goleiro: Brasil 1 x 0 Turquia.
 No segundo tempo, a Seleção manteve o controle do jogo. Nos minutos finais, porém, dois sustos. Após a quarta falta coletiva do Brasil, a Turquia teve de direito de cobrar um tiro livre direto. O jogador turco chutou no meio e a bola parou no goleiro Luan. Faltando nove segundos para o fim, outra falta do Brasil e novo tiro livre para o adversário.
Desta vez, chute no canto direito de Luan, que encostou na bola com a ponta dos dedos e desviou para o fundo do campo.
- Não gostei muito da arbitragem, acho que tirou um pouco a tranquilidade dos atletas dos dois times. Mas em relação ao jogo, a Turquia foi muito bem. Percebemos uma evolução muito grande desde Londres. Eles dificultaram a nossa vida. Mas o Brasil não jogou mal e conseguiu finalizar várias vezes - disse Fábio Luiz Vasconcelos, treinador do time.
- Foi um jogo típico de estreia, com muita ansiedade. No entanto, conseguimos fazer o que o Fábio pediu dentro de quadra. Temos algumas coisas a melhorar, mas é bom começar com uma vitória, mesmo que apertada. Este resultado é bom para mantermos os pés no chão – afirmou Ricardinho.
Brasil versos Colômbia!
Com dois gols de Ricardinho e um de Cássio, a Seleção  venceu a Colômbia por 3 a 1, na
madrugada de terça-feira (18), em Tóquio, no Japão, e garantiu vaga para as quartas de final do Campeonato Mundial da modalidade com uma rodada de antecedência.

O jogo
Precisando vencer para se recuperar da derrota na primeira rodada, a Colômbia começou o jogo pressionando o Brasil no campo de ataque. Juan Pablo e Fredy surgiam como as principais esperanças de gols dos vizinhos sul-americanos. A pressão colombiana surpreendeu o Brasil. Os jogadores da seleção tricampeã não conseguiam liberdade para criar as oportunidades, enquanto a Colômbia levou perigo ao gol de Luan com algumas finalizações, as mais perigosas dos pés do camisa 9 Juan Pablo.
Acuado nos minutos iniciais, aos poucos o Brasil foi entrando no jogo.
As principais chances começaram a surgir na bola parada, após sucessivas faltas cometidas pelos colombianos. Numa delas, Ricardinho fez jogada de habilidade e foi derrubado próximo à área. Na cobrança, Jefinho rolou para o capitão brasileiro, que encheu o pé para abrir o placar.
O gol deixou a Colômbia ainda mais pressionada, enquanto, mais tranquilos, os brasileiros começaram a tomar conta do jogo. O segundo gol não demorou muito para sair, e mais uma vez iniciou numa jogada de bola parada. Minutos depois de perder uma oportunidade no tiro livre
direto, Cássio parou novamente no goleiro, mas dessa vez, Ricardinho estava lá para pegar o rebote e marcar o segundo gol.
Mesmo com o limite de faltas estourado os colombianos não tiravam o pé em nenhuma dividida, o que ocasionou em mais uma falta para a favor do Brasil. Na sua terceira chance de tiro livre, Cássio não desperdiçou e fez 3 a 0, ainda no primeiro tempo.
O resultado confortável possibilitou ao técnico Fábio Vasconcelos de mudar bastante o time na etapa complementar e poupar alguns jogadores.
As peças que entraram mantiveram o ritmo acelerado e criaram boas chances, obrigando o goleiro adversário a fazer boas defesas. No final do jogo a Colômbia ainda conseguiu descontar, mas a vitória brasileira estava assegurada.
Brasil versos China!
Jogando com a vantagem do empate para confirmar a liderança do Grupo B, o Brasil bem que tentou e criou as melhores chances de gols, mas a retranca chinesa funcionou e as duas seleções não
saíram do 0 a 0, em partida disputada na quinta-feira (20), em Tóquio, no Japão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mundial de Futebol de 5 (para deficientes visuais).

O jogo

Com uma formação tática diferente dos dois primeiros jogos do campeonato, o Brasil encarou a China precisando apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar do grupo. Os chineses por sua vez precisavam vencer para ultrapassar a seleção brasileira na tabela, mas ao contrário do que se esperava os vice-campeões paralímpicos de 2008 não quiseram se expor e jogaram grande parte do tempo segurando o empate, resultado que garantia os chineses na próxima fase.

De tanto recuar os chineses foram pressionados desde o início do jogo. 
Ricardinho, Jefinho e Gledson criaram as melhores chances para o Brasil.
Primeiro com Gledson, que apareceu bem no ataque e obrigou o goleiro a fazer grande defesa. Depois com Ricardinho, quando o craque mandou a bola no travessão. Não demorou muito para o poste chinês balançar outra vez. Jefinho deu a sua típica arrancada pelo meio e carimbou a trave.

Na etapa complementar, os chineses não mudaram a postura e pouco saíram para o ataque. A preocupação defensiva deu certo, e o placar não foi alterado.

2. Segunda fase, quartas de finais:

Arrasadora!, a Seleção Brasileira de Futebol de 5 precisou de apenas 25 minutos para construir o resultado e vencer a Alemanha por 4 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Mundial, na sexta-feira (21), em Tóquio, no Japão. Os gols da vitória brasileira foram marcados por Ricardinho e Jefinho, duas vezes cada. O adversário na semifinal de A dupla de ataque brasileira mostrou estar bastante afinada. Foram quatro golaços, com um repertório extenso de dribles, passes precisos e
chutes indefensáveis. Os dois gols de Ricardinho o deixaram no topo da artilharia, enquanto os dois de Jefinho foram os primeiros do Melhor Jogador do Mundo na competição.

Na melhor apresentação da seleção verde-amarela na competição, o técnico Fábio Vasconcelos vibrou pelo placar elástico, e pela possibilidade de dar uma rodagem maior aos atletas que ficam no banco para deixá-los preparados para os próximos jogos.

- Tivemos a felicidade de fazer um gol cedo e depois fechamos em 4 a 0 ainda no primeiro tempo. Isso foi bom porque eu pude revezar os jogadores e dar ritmo aos que ficam no banco. Teremos uma semifinal muito dura pela frente e, quiçá, uma final. Então, todo mundo tem de estar pronto - comentou o técnico Fábio.

Com a larga vantagem construída no primeiro tempo, o treinador
brasileiro colocou os reservas para iniciarem a segunda etapa.
Ricardinho e Jefinho também atuaram em grande parte, mas sempre revezando. Quem se destacou foi o goleiro Vinícius. Após estourar o limite de faltas, o Brasil deu aos alemães duas oportunidades em cobrança de tiro livre direto. O primeiro passou longe, mas a outra chance contou com boa defesa do arqueiro brasileiro.

3. Fase semi final:
 Ricardinho dá show, faz dois e coloca o Brasil na decisão do Campeonato Mundial IBSA de Futebol de Cegos contra a Argentina. AAA vaga na final foi conquistada no domingo (23), com vitória de 2 a 1, de virada, sobre a China, no Yoyogi National Stadium, em Tóquio, no Japão.
A melhor apresentação da seleção Brasileira fez com que a torcida japonesa jogasse junto. A cada passe ou drible bem executado o público reagia com admiração àqueles que protagonizavam o espetáculo. O talento de Ricardinho encantou os japoneses. Os gols e suas jogadas plásticas lhe renderem aplausos de pé ao ser substituído no final do jogo. Assim como toda equipe, logo quando soou o último apito do árbitro para encerrar a partida.

- O Brasil jogou um futebol bonito hoje e mostrou que é um time guerreiro, pois estar perdendo contra um time bom como é o da China é difícil. Mas nossa equipe teve calma e soube buscar o resultado.
Provamos que não é à toa que estamos, novamente, em uma final - disse o craque Ricardinho.

Quem acompanha o Futebol de 5 sabe que a China é uma das grandes forças da modalidade. O empate sem gols ainda pela fase de grupos foi um presságio sobre o que estaria por vir, caso as duas seleções se encontrassem mais a frente na competição. Quis o destino que se cruzassem novamente. A história do jogo lembrou a decisão dos Jogos Paralímpicos de Pequim-2008, quando as equipes se enfrentaram na final.
Naquela ocasião, o primeiro tempo terminou com os chineses na frente, mas na segunda etapa, Ricardinho empatou e Marquinhos, faltando 30 segundos para o fim do tempo normal, virou o jogo.

O jogo

Logo no primeiro lance do jogo Ricardinho deu o seu cartão de visitas.
Jogada pela direita e finalização cruzada. O goleiro chinês conseguiu fazer boa defesa. Huachu Xu, inclusive, se destacou como uma muralha chinesa com defesas milagrosas. E enquanto o arqueiro parava o ataque brasileiro, a China, em uma das poucas investidas ao ataque no primeiro tempo, conseguiu marcar com Dongdong Lin, aos 17 minutos. O camisa 6 levou a melhor sobre  a defesa brasileira e chutou de canhota sem chances para Luan. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Após o intervalo, a Seleção Brasileira voltou para o gramado com maior volume de jogo. No bate-papo realizado dentro do vestiário, o técnico Fábio Vasconcelos pediu a mesma pegada, mas exigiu dos atletas um carinho maior na hora da finalização.

A conversa surtiu efeito. Com sete minutos da etapa complementar Ricardinho mandou uma bomba após cobrança de falta e empatou o jogo. O gol animou toda a equipe. A pressão pela virada só aumentava, e os chineses não levavam perigo.

O tempo passava e a China se segurava o quanto podia. A cada segundo o jogo ficava cada vez mais dramático. O placar eletrônico marcava 23 minutos do segundo tempo quando, Ricardinho, em mais uma jogada de craque colocou o Brasil na frente. O gol foi um balde de água fria sobre os chineses. Os dois minutos restantes para o fim do jogo foi com os brasileiros prendendo a bola e esperando o tempo passar para confirmar a vitória de 2 a 1.

4. A grande final!
Na   segunda-feira, 24/11/2014, a seleção conquistou  o seu quarto título mundial. Em Tóquio, no Japão, o time jogou a final da competição contra a arquirrival Argentina e venceu por 1&times;0, gol de Jefinho no início do segundo tempo da prorrogação. No tempo normal, a partida havia sido
encerrada sem gols. Pouco antes, na decisão do terceiro lugar, a Espanha derrotou a China nos pênaltis por 2&times;0, depois de também empatarem por 0&times;0 no tempo normal.

Com a vitória, a Seleção manteve a invencibilidade que já dura desde 2007. Há sete anos, jogadores brasileiros não sabem o que é perder uma competição da modalidade. Tricampeã paralímpica (Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012) e, agora, tetracampeã mundial, a equipe conseguiu cumprir o segundo objetivo rumo aos Jogos do Rio-2016.

No ano passado, sagrou-se pentacampeã da Copa América. Neste ano, veio o tetracampeonato mundial. Em 2015, a meta é conquistar, pela terceira vez, o títulos dos Jogos Parapan-Americanos. O Brasil foi ouro no Pan do Rio, em 2007, e em Guadalajara-2011.

Além do Brasil, apenas a Argentina carregou a taça de campeã em um Mundial. Os hermanos ficaram com o título nas edições de 2002 e de 2006, realizadas, respectivamente, no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. Já a Seleção Brasileira atualizou a estante de troféus nesta segunda-feira e
está com quatro títulos: venceu nos Mundiais de Campinas-1998, Jerez-2000, Hereford-2010 e Tóquio-2014. As duas equipes se enfrentaram em três destas decisões, além do encontro de hoje: 1998, 2000 e 2006.

O Mundial em Tóquio começou no dia 16 e reuniu 12 seleções (Japão, França, Paraguai, Marrocos, Brasil, Turquia, China, Colômbia, Argentina, Espanha, Coreia do Sul e Alemanha). Pela primeira vez, a competição organizada pela Federação Internacional de Esportes para Deficientes
Visuais (IBSA, na sigla em inglês) foi realizada em um país asiático. A sétima e próxima edição do torneio será em 2018, ainda sem sede definida.

O jogo

Como já é costume quando se trata de um Brasil x Argentina, a partida foi bastante tensa, com chances de gol para ambas as partes. Enquanto os hermanos tentavam vazar a Seleção pela terceira vez neste Mundial (Colômbia e China também passaram pela defesa nacional), as principais
oportunidades do Brasil estiveram nos pés de Ricardinho.

Mas o pivô parou em duas ocasiões naquele que foi seu grande algoz no duelo, o goleiro argentino Lencina. Foi ele o responsável por manter o zero no placar durante o tempo normal. A principal chegada ocorreu no fim da primeira metade, quando Ricardinho chutou forte de fora da área,
mas Lencina esticou-se e conseguiu afastar o perigo.

Os argentinos também tiveram as suas chances. O momento de maior tensão para os brasileiros ocorreu no fim do tempo normal de jogo, quando o rival Lucas saiu cara a cara com o goleiro brasileiro Luan que, atento, conseguiu evitar o gol dos vizinhos sul-americanos.

Na prorrogação, o domínio foi verde e amarelo. Logo no início do tempo extra, Cássio poderia ter anotado em cobrança de tiro livre, que acabou outra vez defendido por Lencina. Contudo, minutos mais tarde, coube a Jefinho a tarefa de, enfim, vencer o goleiro rival. O melhor jogador do
mundo de futebol de 5 invadiu a área argentina e bateu rasteiro, indefensável. Os argentinos ainda tentaram pressionar o Brasil e tiveram um tiro livre no segundo tempo da prorrogação, mas a cobrança foi desperdiçada.

Após o término da partida, a festa brasileira foi ainda maior em decorrência da premiação individual. O pivô Ricardinho foi eleito o  melhor jogador da competição. O treinador Fábio Luiz Vasconcelos também foi bastante festejado, uma vez que já havia sido campeão como jogador e
agora completa a sua galeria de títulos como técnico. Aos argentinos, fica como consolo a garantia de um lugar nos Jogos do Rio-2016. Como país-sede, o Brasil já havia se garantido, então, como vice-campeões, os hermanos também asseguraram um lugar na próxima Paralimpíada.

5. Agradecimentos:
Deixo meus agradecimentos à todos que curtem o jornal e em especial aos que gostam de ler e ouvir também na rádio a coluna paralímpica.
Aproveito para divulgar os horários da coluna na rádio: Todo domingo às 14 horas, com reprise às quintas, às 19:40! vamos ouvir!

Desejo à todos um ótimo natal e um grande início de ano!
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COLUNA LIVRE:

1. Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

Funciona mesmo, muito bom!
Aqui esta   um recurso legal que só a internet poderia nos dar.
Disponível para as seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, número do prédio e bairro), ainda nos fornece o trajeto em detalhes (nome das ruas que o motorista deve pegar, e até se é para virar … direita ou … esquerda, quando precisa sair de uma rua e pegar outra).
Muito legal, mesmo! (serve, inclusive, para quem quer ir em carro próprio e não conhece o local de destino).
Além de dar o valor da "corrida do Táxi" ainda fornece o itinerário. Facílimo de usar!
Basta preencher os endereços de Origem e Destino, com os respectivos Bairros.
Taxímetro on-line: http://precodotaxi.com/

2. Clínica Popular (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

Olá amigos vamos ajudar a divulgar esse serviço qe é totalmente gratuíto.
Sempre há pessoas que conhecemos  e que podem se valer desses serviços.
Você pode não precisar, mas pode conhecer alguem que necessite.

CLÍNICA POPULAR - (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)
-   A clínica noticiada é obra dos ex-alunos do colégio Santo Inácio, dos jesuítas. De formação católica e  humanística, esses profissionais dedicam (cada um) um tempo na semana para saírem de seus consultórios particulares e atenderem aos mais carentes. O valor cobrado nos exames destina-se às despesas com aluguel, empregados e materiais. Até o aparelho de ressonância foi comprado 
pelos médicos em rateio.

E  EXAMES MAIS BARATOS PARA QUEM NÃO TEM PLANO DE SAÚDE 

Foi criada uma clínica de exames de diagnósticos por imagem, para atender 
a população de baixa renda. A Kodak, GE, e empresas da área de saúde patrocinaram este lindo projeto! É a realização de um sonho do radiologista Romeu Cortes Domingues, diretor médico de duas clínicas de radiologia, que buscou parceiros para a iniciativa. 
Para se ter uma idéia, os exames, que custam, na rede privada, cerca de R$ 850,00, são oferecidos por R$ 120,00 .
Repassem para todos que necessitam de ressonância magnética, ultra-som e mamografia e não podem pagar.

Rua São Clemente, 216 - Botafogo RJ - Imagem Solidária
Tel: (21) 2535-6000
Confiram o site deles: www.imagemsolidaria.com.br
DIVULGUEM !
ISSO É MUITO IMPORTANTE!
VIDA DE ALGUÉM PODE ESTAR DEPENDENDO DISTO !

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

Nota da redação:

Em setembro de 2015 o jornal Contraponto(orgão oficial da associação dos Ex-alunos do IBC), estará completando dez anos de existência.

Espaço assumido pelos cegos, responsáveis por sua confecção, nosso veículo vai se afirmando como um canal do nosso segmento.

Colunistas, leitores, colaboradores em geral, estão de parabens por esta quase uma década de existência.

Valdenito de Souza - redator


- - -

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

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

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

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

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

* Faça parte da lista de discussão dos Ex-alunos do I B C, um espaço onde o foco
é:  os deficientes visuais e seu universo.
(Você pode se inscrever via site da associação: www.exaluibc.org.br), ou
solicitar sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

