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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* Balanço 2015 (perguntas e  respostas)

Lá se vai 2015!

O segmento teria alguma coisa a comemorar?!

Vejamos.... a unidade, a  mobilização e a participação,  avançou ou continua no mesmo patamar?!

O segmento está mais ou menos consciente do seu papel na sociedade onde está incluído?!

E as entidades representativas.... ratificá-las,  retificá-las, extingui-las, ou simplesmente  ignorá-las?!

As perguntas parecem as mesmas do ano passado.

Deixo-as a cargo dos leitores do Contraponto, para cada um, em harmonia com sua consciência, elaborar suas respostas. 
 


#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Relatório de atividades   Dezembro/2015

28.11 - Promovemos um churrasco de confraternização;

03.12 - Promovemos um evento comemorativo em relação ao dia internacional de luta da pessoa com deficiência;

- Nos articulamos em defesa do Riocard das pessoas com deficiência que não moram no município do Rio de Janeiro.

Participamos com sugestões, de documento a ser apresentado pela Adverj, ao secretário municipal de transportes, com várias reivindicações, como mobilização urbana,aplicativos para telemóvel relativos ao acesso aos ônibus, padronização  dos cartões etc. O documento em questão, foi apoiado por outras entidades irmãs. 
Departamento de tecnologia:

Iniciamos uma restruturação na escola virtual, onde o  colaborador Aguinaldo Pestana, foi  alçado ao cargo de diretor do órgão.  Suilan Lira, ex-diretora, assumiu Arte  e expressão, novo projeto da Escola Virtual.

A rádio Contraponto, no programa Rc Entrevista, entrevistou Francisco da Silva Soares do MUDEVI (movimento unidos dos deficientes visuais de Belo Horizonte), que nos apresentou o aplicativo SIU MOBILE  um outro sistema para telemóvel para auxiliar os cegos no acesso aos ônibus.
Entrevista disponível  no podcast da rádio Contraponto (radiocontraponto.org.br), confira no link programas veiculados(link rádio contraponto entrevista).  



#3. O IBC  EM FOCO

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

* Balanço e perspectivas

O ano de 2015 está no fim, e com ele, tudo de bom e de mau que aconteceu em nossa instituição, agora rejuvenescida pela entrada de novos servidores, nos quais são depositadas esperanças, pela vontade, pelo compromisso e pela competência de luta por nossos alunos!
A despeito das ameaças pelo fim do semi-internato em nossa escola, as matrículas prosseguem, por orientação firme da direção.
Percebe-se a cada ano, o acentuado aumento de matrículas de alunos cegos e de baixa visão com outras deficiências associadas: Para exemplificar, a surdocegueira já está consolidada como um projeto de caráter permanente.
Isso concorreu para que o IBC abrisse no concurso efetuado recentemente, vaga para intérprete na língua Brasileira de Sinais, também conhecida como LIBRAS.
O número de atendimentos pelo PREA (Programa Educacional Alternativo vem se ampliando, em função da política ditada pelo MEC, de absorver mesmo aqueles alunos, cuja cognição se apresenta extremamente precária.
No que toca à produção da Imprensa Braille, esta vem reduzindo seu volume de trabalho, por conta da carência de papel, o que tem impedido a regular impressão da Revista Brasileira Para Cegos e de Pontinhos, únicas publicações em braille no país, no momento e que ultrapassam as nossas fronteiras, chegando mesmo à Europa e à África.
As áreas que mais avançaram no presente ano, foram a Educação Musical, a formação de corais, da dinamização dos grupos de teatro,  incremento dos projetos da audiodescrição e da acessibilidade, pelos quais o IBC tem prestado algumas consultorias externas.
Esta nova demanda tende a ampliar-se, diante do reconhecimento do trabalho do IBC nessas áreas.
Para 2016, o IBC deve se manter em um restrito limite de gastos, em função do contingenciamento das verbas, que acarretaram cortes governamentais em todas as áreas. Como consequência, os empregados terceirizados tiveram o seu salário detido durante alguns dias e o seu décimo terceiro, ainda não pago integralmente,  parcelado.
Aguardamos soluções mais seguras para os trabalhadores do IBC, aos quais desejamos um novo ano mais estável e favorável.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Georgie, o primeiro celular para cegos e deficientes visuais

Os aplicativos têm uma interface especialmente desenvolvida, implementada e testada por deficientes visuais

Já tratamos aqui sobre os avanços tecnológicos que facilitam a acessibilidade de cegos e deficientes visuais aos smartphones e tablets, assim como alguns aplicativos que auxiliam nas tarefas cotidianas.

A ideia de que smartphones devem ser tão úteis a cegos quanto a qualquer outra pessoa, e que também tais aparelhos devem auxiliar pessoas cegas a superar os desafios típicos do dia-a-dia, fez com que a empresa Sight and Sound Technology, líder no Reino Unido em soluções de apoio para cegos e deficientes visuais, criasse o primeiro celular especificamente voltado para deficientes visuais: o Georgie.

Usando o sistema operacional Android, a Sight and Sound criou uma suíte de aplicações para ajudar pessoas cegas em suas tarefas diárias. Entre as suas várias características está um assistente visual virtual similar ao Siri do iPhone. Mas ele não se limita a isso. Há também opções como um leitor ótico que reconhece caracteres, capaz de ler em voz alta uma placa ou um menu para o usuário.

Outro aplicativo interessante é uma ferramenta que usa o GPS para guardar na memória obstáculos encontrados nas calçadas e que avisa quando passar pelo mesmo local outra vez. Além disso, há um botão de emergência que alerta um membro da família da sua localização, caso se perca.

O Georgie foi projetado por Roger e Margaret Wilson-Hinds, eles próprios deficientes visual, e construído por Alan Dean Kemp, que faz questão de informar que este não é somente o primeiro pacote de aplicativos de smartphones projetados especificamente para cegos e deficientes visuais, mas, também, para pessoas que tenham dificuldades em usar um smartphone.

Georgie, vencedor do Prêmio Europeu da Diversidade 2012, é um ótimo exemplo de como a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida de portadores de deficiência e lhes proporcionar mais liberdade em sua dia a dia. No site da empresa, se pode baixar uma versão teste do aplicativo, gratuito por 14 dias. Segundo o site, a versão completa custa 150 libras.

Uma curiosidade: o nome do aparelho é uma homenagem ao primeiro cão-guia de Margaret.

Fonte: Sight and Sound Technology



#5. DE OLHO NA LEI

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

* A Vigência do Estatuto das Pessoas com Deficiência

O ano de 2015, no que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, sem dúvida, foi marcado pela publicação da Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, apelidada de Estatuto das Pessoas com Deficiência.

Dedicamos duas colunas ao diploma legal aludido, nos meses de julho e agosto do ano em curso.

Como dito na coluna de julho, a Lei n.o 13.146, de 6 de julho de 2015, publicada em 7 de julho de 2015, traz uma carga jurídica muito densa, cuidando de inúmeros ramos do direito, tais como: educação, saúde e moradia.

A rigor, tais direitos não precisariam de um diploma específico, voltado às pessoas com deficiência, uma vez que eles são elevados à categoria de direitos fundamentais pela constituição da república. Assim, todos os cidadãos, em princípio, são titulares desses direitos e devem experimentar da proteção a que eles se destinam.

Todavia, razões históricas justificam a promulgação de uma lei específica para a maior garantia da efetividade dos direitos fundamentais incidente nas pessoas com deficiência. Também, a especificidade das pessoas com deficiência reclama um tratamento diferenciado na aplicação dos direitos fundamentais, com lastro no primado da igualdade consagrado no art. 5.o, I, da Carta da República.

No que pertine à eficácia dos direitos fundamentais de que as pessoas com deficiência são titulares, a Lei n.o 13.146/2015 terá a relevante missão de torná-los efetivos , o que deverá acontecer a partir de 7 de janeiro próximo, data de vigência do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Nós, destinatários da norma e legítimos titulares dos direitos que ela consagra temos a indelegável missão de nos apoderarmos dela e usufruirmos de todos os benefícios a que fazemos jus.


De Olho na Lei
E-mail: 
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Minha avó morreu. E agora?
(Rosely Sayão)

Morreu a avó de uma garota de nove anos, filha de uma conhecida minha. A menina está inconsolável.

A avó nem estava doente -estava firme e forte, até fez bala de coco no domingo para ela. Dois dias depois, não acordou pela manhã: morreu dormindo.

A garota está com o coração doído que só. Toda hora chora, não tem vontade de brincar, de conversar com os amigos nem de ir à escola -embora vá, porque os pais acham que ela precisa ir. A morte da avó não sai dos pensamentos, mas a menina não quer falar sobre esse assunto.

Quando alguém de quem a gente gosta muito morre é assim mesmo. Aparece uma tristeza muito grande, uma dor que parece que não vai acabar nunca.
Mas a vida continua, e essa dor vai ficando um pouco menos doída com o tempo -até se transformar em saudade, que é um pouco triste e um pouco alegre.

A menina está também muito brava com seus pais, pois eles não a deixaram ir ao velório e ao enterro. Disseram que isso não era coisa para criança, que ela iria ficar "impressionada".

As cerimônias são uma maneira de se despedir da pessoa que morreu, por isso não tem nada demais as crianças acompanharem. Muita gente pensa do mesmo jeito que os pais da menina, mas, se a criança quiser ir, talvez seja bom respeitar sua vontade, não acha?

A garota está brava com os pais por mais um motivo. Disse que eles mentiram ao contar que a avó se transformou em uma estrela que vai olhar por ela todos os dias. "Desde quando uma pessoa que morre vira estrela?", perguntou-me. "Meus pais acham que sou criancinha!"

Não, aos nove anos ela não é uma criancinha -já cresceu para entender o que é a morte. Mas os pais não mentiram. Só tentaram explicar o que é a morte de outra maneira. Em vez de ficar brava, a garota poderia ter dito que já estava pronta para conversar sobre o assunto, não é?

Quando alguém próximo morrer, converse sobre seus sentimentos e pensamentos. Vai ver como isso ajuda.



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Como livrarmo-nos do implacável juízo final

"E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu; e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia; e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia; e foram julgados, cada um segundo
as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo" (Apocalipse 20:11-15).

Quando ingressei no IBC, em 1945, nada sabia de Deus nem de igrejas. Mas o Estado brasileiro, embora formalmente laico, mantinha capelas em suas repartições. O IBC não escapava à regra. Durante muitos anos, o movimento católico pontificou, em nossa escola.

Em 1947, com a idade de oito anos, tive minhas primeiras aulas de catecismo, fui crismado e fiz a primeira comunhão.

Falaram-me de Jesus, da virgem Maria, dos dez mandamentos da lei de Deus, dos sete pecados capitais... Ensinaram-me que Deus construíra o mundo em seis dias e descansara no sétimo.

O primeiro casal de humanos fora Adão, que o criador modelara do barro, e Eva, para cuja criação ele utilizara uma costela extraída do próprio Adão. Eles tinham a santidade, não conheciam o pecado nem a morte e habitavam o Paraíso Terrestre, com uma instrução divina: "crescei e
multiplicai-vos"..

Eva, induzida pelo Diabo disfarçado em uma serpente, comeu um fruto que Deus proibira ao casal e convenceu Adão a fazer o mesmo. Assim eles perderam a santidade, conheceram o pecado e a morte e Deus puniu-os com a expulsão do Paraíso.

Os hebreus esperavam pela vinda de um messias que os levaria de volta à verdadeira morada, que perderam pelo pecado de Adão e Eva. Para a os católicos, porém, o pecado do o primeiro casal de humanos contaminaria toda sua descendência.

O Catecismo da Igreja Católica Explica-o:

"§405 - Embora próprio a cada um, o pecado original não tem, em nenhum descendente de Adão, um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida: ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado (esta propensão ao mal é chamada "concupiscência"). O Batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o
homem voltar para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual."
(http://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z.p/original.htmlhttp://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z.p/original.html ).

Aos quatorze anos, ajoelhado no confessionário, eu não sabia o que dizer. Do outro lado da tela, o padre inquiria-me:

- Você respondeu aos mais velhos?

- Sim - disse sem preocupar-me se mentia. Necessitava de pecados para fazer uma boa confissão.

E o padre prosseguiu, com perguntas apropriadas para um menino de minha idade: "disse nomes feios"? "Brigou com algum colega"? "Masturbou-se"?

Encerrada a "confissão", retirei-me para recitar as orações que o reverendo recomendara-me e por-me-iam em "estado de graça", "pronto para receber a Eucaristia". Mas levei comigo a pergunta que jamais calaria dentro de mim: por que a primeira cobrança do confessor fora o respeito aos mais velhos? Ter-lhes-ia Deus conferido a graça de sempre impor sua vontade aos mais novos?

O pecado original é a desobediência a Deus. Os mais velhos, responsáveis por nossa educação, ainda que dotados da concupiscência inerente a sua condição humana, eram seus legítimos representantes junto a nós.
Devíamos, pois, obedecer-lhes as ordens com a mesma subserviência que devíamos a Deus. O "lago de fogo a que se refere o Apocalipse é reservado aos desobedientes, que não estão "inscritos no livro da vida".

Dentre as lições do catecismo, aprendi que Deus criara os humanos a sua imagem e semelhança. Mas reservou-se a onipresença, a onisciência e a onipotência para estar em toda parte, saber de tudo e tudo poder. Assim, nunca conseguiríamos escapar a seu implacável juízo final.

Às crianças não apraz obedecer os mais velhos, mas, uma vez adultas, elas assimilam e aperfeiçoam suas práticas. Parece que já não falta muito para conseguirmos destruir o planeta para onde o Todo-poderoso enviou nossos primeiros antepassados.

Um dia, no entanto, preocupado com os maus resultados de sua genial criação, Deus mandou, à Terra, seu filho Jesus, com o compromisso de redimir os humanos do pecado. Afinal, ele os criara. Certamente, amava-os e não os queria fora de seu livro da vida.

Com seus milagres e discursos impregnados de princípios morais, Jesus arrebatava multidões. Os "mais velhos" nunca conseguiam enrolá-lo com suas perguntas capciosas. Mesmo assim, conseguiram um jeitinho de matá-lo, em uma de suas comemorações mais importantes, a festa da
páscoa, crucificando-o, de modo espetacular, perante enorme plateia.

Mais tarde, os "mais velhos de todos os velhos" apropriaram-se de suas palavras e de sua história para legitimar seu poder sobre os "mais novos" e justificar suas práticas pecaminosas..

Mas Jesus deixou, aos humanos, duas lições que merecem sua atenção: "amai-vos uns aos outros" e "não julgueis para que não sejais julgados".

Se, nesta época que os próprios "mais velhos de todos os velhos" reservaram para o aniversário de nosso redentor, nós, os humanos de hoje, poderíamos lembrar-nos desta herança que ele nos deixou. Se conseguíssemos praticar os preceitos, seríamos felizes, não em um paraíso - esse era para Adão e Eva -, mas aqui mesmo, em nossa maravilhosa Terra.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

* Um Livro em Braille sem Páginas Perfuradas

Comentário do colunista:

Se vier a tornar realidade não deixa de ser uma alternativa, mas não resolve o  problema de volume do sistema Braille.

Para isto a solução, que se apresenta até aqui, é o Braille eletrônico (display Braille no computador).

Fim da Nota

Agora a matéria;:

Um Livro em Braille sem Páginas Perfuradas

A designer gráfica brasileira Wanda Gomes criou novo método de impressão com imagens e até cheiro
Acaba de ser enviado a escolas, bibliotecas e instituições educacionais, um livro em braille diferente. “Adélia cozinheira”, que lança a Coleção.

Adélia é o primeiro título 100% inclusivo. Isso porque permite a leitura simultânea de crianças com e sem deficiência visual, já que o livro não tem suas páginas perfuradas pelo método tradicional. O trabalho é o resultado da união entre as pesquisas da designer gráfica Wanda Gomes, da concepção literária da escritora Lia Zatz e das ilustrações da artista plástica Luise Weiss.

Utilizando
o mesmo sistema do braille (com as letras resultando da combinação entre seis pontos), o novo processo diferencia-se por não furar o papel, permitindo a edição de grandes tiragens e em conjunto com a impressão offset, o que garante ao material maior durabilidade e a possibilidade de unir o braille a cores e texturas.

Dessa forma, o novo sistema de impressão, denominado Braille.BR, à© fator preponderante na democratização do acesso aos meios culturais e de inclusão social, já que elimina o isolamento a que as crianças com deficiências visuais são submetidas na maioria das escolas.

Responsável pelo texto, Lia Zatz utiliza uma retórica simples e direta, abordando por meio de assuntos ligados à autonomia, independência e relacionamentos, temas importantes das atividades diárias do universo infantil.

Em “Adélia cozinheira”, a menina Adélia exercita sua independência preparando o café da manhã para fazer uma surpresa aos seus pais, que ainda dormem.

Utilizando aromas, relevos e texturas, as contrastantes e coloridas ilustrações de Luise Weiss andam lado a lado com o texto, cumprindo de forma rica a função da informação, seja através do traço solto e diferenciado daquele comumente encontrado na literatura infantil, seja através da aplicação extremamente cuidadosa das cores.

O nome da personagem foi inspirado em Adélia Sigaud que aprendeu braille com José Álvares de Azevedo, que havia estudado seis anos em Paris. Adélia Sigaud, cega, filha do Dr. Xavier Sigaud, médico francês que esteve a serviço da corte de D.Pedro II, foi a primeira mulher brasileira a dominar o sistema braille, tornando-se mais tarde grande estudiosa do assunto.

A coleção Adélia, fruto de ampla pesquisa de conteúdo e forma, é adequada tanto para quem é totalmente cego como para quem tem visão subnormal ou normal. O objetivo da publicação é atingir o público infantil de 3 a 10 anos, incluindo crianças com deficiência visual com grau de limitação de 10 a 100%. No Brasil, estima-se que existam 1,2 milhões de pessoas cegas e quatro milhões com algum tipo de deficiência visual.

A impressão Braille.BR é sobreposta e não prejudica a qualidade da impressão normal em offset. A leitura da primeira não interfere na segunda e vice-versa, e por essa razão é 100% inclusiva. A durabilidade é indeterminada e os pontos não cedem à leitura/pressão dos dedos, como na impressão convencional do sistema braille.

Além disso, a qualidade visual não é prejudicada, já que o novo sistema de impressão não rompe o papel e não causa baixo relevo no verso da folha. Mas o projeto gráfico de Wanda Gomes não se resume à aplicação do inovador sistema de impressão braille; todos os elementos gráficos do livro foram trabalhados de forma a enriquecê-lo nos três aspectos da percepção humana: visual, tátil e
olfativa. Assim, o aproveitamento da obra assume alto nível qualitativo convidando todas as crianças à imaginação e à experimentação. Os caracteres foram ampliados e a fonte foi escolhida com base em estudos e pesquisas realizadas por estudiosos e profissionais em design de tipos para crianças.

A publicação traz em suas páginas ilustrações com brilho, textura e relevo, aplicados por meio do processo de impressão serigráfica, a partir de fotolitos especialmente confeccionados para produzirem características especiais e variadas sobre as ilustrações de Luise Weiss. Além disso, conta com a aplicação de dois aromas em forma de microcápsulas, conferindo aos objetos
representados maior capacidade de aguçar os sentidos da criança.

Considerando as necessidades específicas dos deficientes visuais, o design utiliza-se ainda de cores fortes e contrastes, com o intuito de favorecer a leitura e oferecer a maior qualidade de percepção visual possível.

�Adélia cozinheira” recebeu incentivo para produção de três mil livros da IBM Brasil, através do benefício da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A tiragem foi doada a bibliotecas públicas e instituições de ensino. A tiragem comercial está em fase de captação de recursos e tem valor estimado de R$ 65. O sistema de impressão Braille.BR contou com apoio técnico da empresa Efeito Visual Serigrafia, gráfica especializada em alto relevo, que desenvolveu a tinta exclusiva e realizou numerosos testes de impressão e leitura, necessários ao completo desenvolvimento do projeto.

// Fonte: Folha SP Outubro/2015



# 9. DV-INFO

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

* As vantagens do Firefox em 64 bits, que enfim chegou ao Windows
Por: Cleverson Casarin Uliana

Está aí uma ótima novidade, em especial para quem usa o leitor de telas NVDA, já que o Firefox é o melhor navegador para usuários desse leitor. Façam bom proveito.

***

As vantagens do Firefox em 64 bits, que enfim chegou ao Windows
Por: Felipe Ventura, para o portal Gizmodo Brasil

O Firefox 43 chegou esta semana e seu maior destaque é uma versão 64 bits para Windows. O que isso significa para seu PC? Basicamente, maior velocidade, mais segurança e a possibilidade de rodar aplicativos maiores.

Como explica o VentureBeat, o Firefox de 64 bits é mais rápido em executar código JavaScript porque pode acessar novos registros e instruções de hardware. Além disso, ele é mais seguro: a versão 64 bits aumenta a eficácia de uma técnica que protege o navegador de ataques. O ASLR (randomização de layout do espaço de endereço) usa posições aleatórias para alocar o programa na memória, dificultando que um intruso tenha um local específico para atacar o software. Basicamente, é mais difícil para um conteúdo web malicioso explorar uma vulnerabilidade do navegador.

Por fim, navegadores de 32 bits ficam limitados a usar 4 GB de espaço de endereçamento na memória, o que pode ser um obstáculo para webapps pesados, como jogos de navegador. “Um navegador de 64 bits significa a diferença se um jogo rodará ou não”, explica a Mozilla. (Informações do site UserAgentString.com)

Há uma ressalva aqui: o Firefox de 64 bits tem suporte limitado a plug-ins de 32 bits, o que pode ser um problema. Vale lembrar que a Mozilla planeja eliminar suporte a plug-ins do Java e Unity, assim como o Chrome. (O Adobe Flash e o leitor de PDF nativo continuarão a funcionar.)

O VentureBeat lembra que o Firefox está disponível em 64 bits há anos no OS X e Linux, mas só agora chegou a uma versão estável para Windows. O Google Chrome está disponível em 64 bits no Windows desde o ano passado. O Waterfox, uma versão do Firefox em 64 bits, existe desde 2011.

O Firefox para Android também foi atualizado esta semana, e a maior novidade é exibir quais abas estão reproduzindo áudio. Este recurso chegou à versão desktop em novembro.

Baixe o Firefox em 64 bits no seguinte link. Se você tem uma versão antiga, ela não será atualizada para 64 bits – você precisa baixar e rodar um novo instalador.
https://download.mozilla.org/?product=firefox-43.0-SSL&os=win64&lang=pt-BR



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* 2016 Atitudinal

Conferindo as estatísticas, ainda em tempos de crise nesse continental Brasil, 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! Permitimos que a tecnologia nos engolisse. Permitimos que os corações dessem seus lugares aos HD's. Num clique deletamos a solidariedade, o amor, a ética...

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 2015 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 2016.

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 2016 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)

* Entrevistada a aluna Formanda do ano de 2015 no Instituto Benjamin Constant - Cynthia Eleandre

1. Com que idade e em que série ingressou no IBC?
Comecei a estudar lá com 15 anos, no quinto Ano, embora tenha vindo de uma escola municipal, onde iria cursar o oitavo ano. No IBC, Alegaram que eu precisaria aprender o Braille e o Sorobã, já que havia ficado cega a pouco mais de um ano.

2. Qual foi a causa da sua perda da visão durante a adolescência?
Eu tinha Miopia e astigmatismo, mas, nenhum médico descobriu que eu tinha toxoplasmose, Só fiquei sabendo disso, quando perdi a visão aos 14 anos.

3.  Como foi  para você e para sua família, enfrentar esse acontecimento?
Fiquei muito mal, tive depressão, mas, não deixei de ir para a escola. Minha família,  também não sabia o que fazer. Tentei uma vaga no IBC, mas, não consegui na primeira vez, tive que esperar mais um ano para conseguir a vaga para estudar lá.

4. Quais as diferenças entre a escola regular que estudava e o IBC?
Na escola que eu estudava, houve um esforço em  me incluírem, foram feitas reuniões com os funcionários, com os alunos e até com os pais, mas, apesar disso, alguns professores continuavam  me tratando com diferença. Lembro da professora de Inglês, que tinha um filho com deficiência mental, que insistia em não me passar a matéria, dando qualquer nota para eu passar. Além disso, eu tinha que pedir o caderno dos colegas emprestado, gravar aulas e estudar muito para fazer provas orais. Já no Benjamin, encontrei colegas com as mesmas dificuldades visuais, professores que me tratavam  de modo igual, e pude perceber que  existia uma outra realidade para eu estudar, bem melhor do que a que eu estava antes.

5. Você achou que ter retornado para o quinto ano te atrapalhou?
Em alguns aspectos sim, pois estou terminando agora com 22 anos, mas, em outros não, porque meu desejo era ir para o pedro II.

6. Você ficava no regime de internato ou não?
Ficava lá a semana toda, pois moro  bem longe da escola. Agora estou preocupada pois irei enfrentar uma nova realidade tendo que me deslocar para a escola todos os dias.

7. Fale um pouco como era o relacionamento com os colegas da escola.
Não havia problemas, eles me ajudavam, ditavam a matéria, gravavam as aulas para mim, e na medida do possível, continuaram a me incluir nas brincadeiras.

8. Quais seus projetos para o futuro?
Vou estudar no Pedro II, fazer o meu melhor e depois pretendo  me formar em pedagogia ou psicologia.

9. Ao sair do IBC, que mensagem gostaria de deixar para outros jovens.
Quero dizer a eles, que nunca desistam de lutar por um sonho, pois muitas vezes achamos que o que queremos é difícil de conseguir, mas, deus pode ter um plano muito maior para nós.



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco (coluna livre):

* "Teste do olhinho" deve ser feito ainda na maternidade

- Menos de um minuto. Este pode ser todo o tempo que um recém-nascido precisa para não passar a vida toda no escuro. Cego.

Tão importante quanto o teste do pezinho, o exame do reflexo vermelho em recém-nascidos, conhecido como "teste do olhinho", rápido e indolor, é fundamental para o diagnóstico de doenças congênitas ainda na fase inicial. Em alguns estados brasileiros o exame é obrigatório nas maternidades e também foi incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS). Mas ainda não conquistou a obrigatoriedade nacional. 

Quatro a cada dez casos de cegueira infantil, conforme o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), são reversíveis ou evitáveis com o diagnóstico e tratamento adequado. O teste do olhinho deve ser realizado em todos os recém-nascidos, antes que o bebê deixe a maternidade. Médicos de qualquer especialidade devem ser capazes de identificar alteração do reflexo de luz no fundo do olho e detectar precocemente diversas doenças, declara a oftalmopediatra do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura (CRM 9146/DF).

O teste consiste na emissão de um feixe de luz no olhinho do recém-nascido. Quando não há nenhum obstáculo à visão, a luz alcança a retina, região nobre do olho, responsável por captar as imagens que se formarão no cérebro e, ao ser refletida, faz com que o médico ou o examinador veja seu reflexo vermelho. "Sem o reflexo vermelho, há evidência de que pode haver alguma alteração congênita na visão do bebê", descreve a médica do HOB.

Em tempo - As irregularidades oculares que podem ser detectadas e ter suas mais sérias consequências evitadas a partir dos poucos segundos de duração do teste do olhinho são especialmente: catarata e glaucoma congênitos, má formação ocular, opacidades na córnea, tumores intraoculares ou hemorragias vítreas, elenca a oftalmopediatra. 

A OMS aponta ainda que 500 mil crianças ficam cegas todos os anos e a maioria perde a visão no primeiro ano de vida. No Brasil, segundo a entidade, há cerca de 33 mil crianças cegas em consequência de doenças oculares que poderiam ser evitadas ou tratadas precocemente. Outras 100 mil apresentam alguma deficiência visual. A OMS relata que entre os problemas que causam a cegueira nas crianças, estão as cicatrizes corneanas, catarata e glaucoma congênitos, retinopatia da prematuridade, erros de refração e baixa visão.

É lei - A especialista do HOB comenta que muitos pais não conhecem o teste do olhinho, nem a lei que obriga sua realização ainda na maternidade em várias Unidades da Federação, entre os quais o Distrito Federal e, por isso, não exigem sua realização antes de deixar o hospital com o bebê. 

Sinais - Os olhos dos bebês emitem sinais quando algo precisa ser investigado. Os pais precisam estar atentos, orienta Doroteia.  "Até dois anos de idade, o bebê que apresenta lacrimejamento constante, fotofobia (sensibilidade à luz), olhos com cor acinzentada ou opaca, pouco interesse pelo ambiente em que está ou pelas pessoas que o rodeia, bem como vermelhidão ocular e secreção deve ser levado a um especialista com urgência", alerta a médica e acrescenta "mesmo que tenha realizado o teste do olhinho na maternidade".

As crianças que têm entre três e sete anos de idade já apresentam sintomas diferentes. "É importante observar se a criança tomba muito para um lado só, se reclama de dor de cabeça ou nos olhos, se costuma assistir televisão muito próxima à tela, se apresenta olhos desviados para o nariz ou para fora, se tem hábito de esfregar os olhos após algum esforço visual ou se fecha um dos olhos em locais ensolarados", diz a especialista do HOB. 

"Em geral até os sete anos de idade os olhos humanos estão em desenvolvimento. Cabe aos pais, babás, professores e responsáveis ficarem atentos ao comportamento da criança", completa a médica.

Aprendizagem - Em idade escolar, o baixo rendimento em sala de aula, diagnósticos de déficit de atenção ou hiperatividade podem estar relacionados a problemas oftalmológicos e não propriamente às condições intelectuais da criança. Dor de cabeça, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos após as aulas são sinais suficientes para uma avaliação da saúde ocular da criança. "Esses sintomas podem estar refletindo anomalias oculares congênitas não diagnosticadas na maternidade. Por essa razão, o teste do olhinho é extremamente importante para o desenvolvimento social e intelectual integral de uma criança", defende Doroteia.

Legislação - O Distrito Federal e outros 11 estados brasileiros possuem legislação própria que obriga maternidades, públicas ou privadas, a realizarem o teste do olhinho nos bebês antes da alta hospitalar. Os estados são Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

No Senado Federal, tramita o Projeto de Lei 240/2007 que visa alterar a Lei 8.069 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar obrigatório o teste do olhinho em todo território nacional. O projeto é de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS) e, desde o novembro de 2011, encontra-se a espera de um relator, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

//Fonte: HOB - Hospital Oftalmologico de Brasília

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: José da  Silva Galdino
Formação: Superior incompleto
Estado civil: Separado
Profissão: Programador de computador
Período em que esteve no I B C.  1967 A 1974

Breve comentário sobre este período:  
Tenho o IBC como um verdadeiro alicerce em minha vida.
Podia ter aproveitado bem mais, mas agora já passou.
Lugar do Instituto que mais frequentei: A sala da Chefia de Disciplina.
O Sr. Trindade sabia meu nome, matrícula, de cor e salteado
Como eu gostava de colecionar chaves, possuía algumas carimbadas, como a do Gabinete, da Copa, da Enfermaria, da Biblioteca, ficou faltando a da Portaria. Do Dormitório não fiz questão, pois eu pulava pelas escadas ou pelo banheiro dos bolsistas. 
Um belo dia, convenci a saudosa Mayá que a Nicera só tinha uma orelha; aliás, foi a professora que me pôs o apelido de peru,  pois na sala todos imitavam cachorro, arara, galo, etc além de ter a cabrita e o burro preto, logo, só me restou imitar o, naquele tempo, potente peru.
Foi lá também que consegui conquistar a formosa e cobiçada Rita. Claro que provoquei um tremendo reboliço junto aos inspetores e chefia, pois ninguém aprovou aquele namoro, e com ela consegui o meu maior tesouro,Marco Aurélio e Eduardo, e das sementes que consegui espalhar pelo colégio me restaram alguns bons frutos, como meu amigo Leniro, Paulo Costa, Manoel Guirra, O Beto, Zé Walter, Ary, Aílton, os saudosos Zeca e Gabriel, o Nunes, a Tininha, a Ivone, Onofra, Vera, Urubatan e muitos outros.

Residência Atual: RUA BORJA REIS 891 Apto 506 - Engenho de Dentro
Contatos: (fones e/ou e-mails)
TEL: 3271-2090, Trabalho: 3523-7526, Celular: 8863-3409 ou 9135-6172


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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Somente uma resposta

Onde estão aqueles que prometeram cuidar de mim?
São eles os ladrões do meu sorriso de marfim?
Quantas rugas terão as musas de hoje amanhã?
Alguma delas serão decantadas pelo doce Djavan?
Em qual estrela está sentada fazendo crochê a minha avó?
Será ao lado da estrela em que meu pai contempla o sol?
Em que planeta mora agora o canto dos pardais?
No mesmo planeta onde humanos amam os animais?
Quem me diz onde estão a cuca e o saci Pererê?
Preciso que eles me digam porque meu vestido verde ficou tão godê.
Com quem estão pulando agora o carnaval o pierrô e a colombina?

Será que estão ao lado de Carmem Miranda, Clara Nunes e Clementina?
Como estará aquela boneca que deixei no Rio de Janeiro?
Será que ganhou vida e brilhará na Sapucaí em pleno fevereiro?
Sempre me perguntei quem era aquele moço que me espiava do outro lado da tela.
Hoje sei que é quem divide comigo o pôr do sol da mesma janela.

Suilan Lira Sena.

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Você no papel principal...

Mais um ano se encerra. Algo clichê de se falar. Ano novo, vida nova... (rs) porém mesmo sendo clichê, mexe conosco. 

Várias perguntas veem a nossa mente; O que eu fiz? O que deixei de fazer? Alcancei meus propósitos? O que me impediu de alcançar alguns? São perguntas que não acabam mais. Além das expectativas para o próximo ano. O que vou fazer? Como vou fazer?O que quero alcançar?

Tudo se mistura. Felicidade, tristeza, angustias, expectativas e muitos projetos. Neles consta a mistura entre sonhos e realidades. O que pode ser alcançável e o que pode ser uma viagem imaginativa (muitas vezes deliciosa, porém frustrante).

Em todo esse embaralhado mental existe alguém, com uma identidade própria, uma personalidade e modo de encarar o mundo. Hoje te chamo a conhecer quem é esta pessoa. Quem é você? O que você gosta (estou falando dos seus gostos pessoais, não o gosto influenciado por alguém)? O que deseja é realmente desejo? É necessário?

Quais são seus valores pessoais? Enumere, observe o mais importante para VOCÊ. Refaça a lista quantas vezes for necessário, até chegar a uma que te represente. Agora comece a relacionar seus pontos fracos e na sequência seus pontos fortes. Para alguns pode ser difícil encontrar os pontos positivos, porém tenho certeza que os tem. Comece por coisas que tem orgulho de fazer ou que as pessoas mais elogiam, verá que no final terá mais pontos fortes que fracos. Ei! Isso não é errado, tenha orgulho de você. Agora já está se conhecendo um pouco mais, parabéns!

Com isso comece a pensar nos seus projetos, precisam estar baseados em você. Nos seus gostos pessoais, compatíveis com seus valores, observando suas fraquezas e suas potencialidades. Todos se encaixam com sua IDENTIDADE? Precisando, refaça, tenha coragem de fazer planejamentos que correspondam com você. Para ficar melhor vou te pedir que faça uma nova lista. Calma, será a ultima. Diante dos seus projetos, quais são as oportunidades e quais são as ameaças para que eles possam ser realizados? 

Chegamos ao ponto principal. Todo sonho para ser realizado precisa combinar com quem projeta. Além do projeto, é necessário conhecer o que pode impedir de ser realizado. A dificuldade está nas suas fraquezas ou nas ameaças que pode encontrar pelo caminho? O que VOCÊ pode fazer para mudar essa possibilidade? Todos os sonhos e desejos depende de cada um de nós, da dedicação individual, da maneira como encaramos os obstáculos da vida e de como os driblamos. 

Um ano novo, para se tornar novo depende do individuo. Para se ter uma vida nova depende das ações que pretende ter. Quando fazemos as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. 

O tempo não para o mundo não muda. O que muda é apenas um calendário, que mexe com nosso psíquico desenvolvendo em nós a ansiedade de fazer algo novo. Seja porque é um novo ano, seja porque estamos ficando mais velhos, seja porque fechamos um ciclo ou porque simplesmente a maioria das pessoas faz alguma coisa. Mude o mundo através de você e faça da sua vida uma vida nova. Saia do clichê, surpreenda. 

Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
(31) 3484-6467
(31) 9678-1865
Instagram: @taniaaraujo.coach
Twiter@taniaaraujoci
www.taniaaraujo.com.br



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

*  Protesto é sempre protesto

Certa vez,  eu e um companheiro nos dirigíamos  em direção ao refeitório do velho educandário da Urca, em nossa frente caminhava um dos nossos, conhecido pela alcunha de " Rato" (um molecote de uns dez anos).

Na escadaria da portaria, que dá para o pátio, o qual cruzávamos para alcançarmos o refeitório, o crioulinho deu uma sonora  saraivada de _peidos_ (daqueles tipo fole furado).

O colega (hoje atuando na área jurídica no RJ), que tinha a mania de tentar explicar tudo, muito sério comentou: 
-"é isto que dá deixar estes garotos aí jogados, sem nenhuma atividade;  muito bem garotos! protestem, desmoralizem esta merda de direção!"...

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO(rnpaixao@gmail.com)

* Neste útimo mês, tivemos atletas sendo homenagiados!

1. CPB premia os melhores do ano no Prêmio Paralímpicos 2015!

Na quarta-feira (9), no Rio de Janeiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro premiou os principais destaques do ano de 2015, no Prêmio Paralímpicos. Pelo segundo ano consecutivo, Ricardinho e
Wilians Araújo foram eleitos no futebol de 5 e judô, respectivamente. A principal destaque do goalball foi a jovem Victoria Amorim. A modalidade foi premiada ainda com a escolha de Dailton Freitas, da seleção feminina, para melhor técnico de esportes coletivos.

Ricardinho teve mais um ano incrível. Com dribles desconcertantes e muitos gols, tanto pela AGAFUC-RS quanto pela seleção brasileira, o craque conquistou o Regional Sul, a Copa CAIXA Loterias de Futebol de 5 e, o mais importante do ano, o tricampeonato dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto.

Em constante evolução, Victoria Amorim despontou como principal destaque do goalball brasileiro ao brilhar com a camisa da URECE-RJ nos títulos do Regional Sudeste I e na Copa CAIXA Loterias de Goalball. Pela seleção brasileira, a jovem foi peça primordial na inédita conquista dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto.

Depois de comandar Victoria Amorim e cia na conquista do ouro no Canadá, Dailton Freitas foi eleito o melhor técnico de esportes coletivos. O paraibano assumiu o cargo na seleção em janeiro de 2014, e já coleciona bons resultados.

Líder do ranking mundial, medalhista mundial e dos Jogos de Toronto, Wilians Araújo deu motivos de sobra para ser eleito o principal destaque do judô paralímpico em 2015. O peso pesado vem subindo ao pódio em todas as competições que disputa desde 2013.

Outras feras também estiveram presentes no evento como o tetracampeão paralímpico Antônio Tenório, a companheira de Victoria Amorim na seleção, Simone Rocha, e Leomon Moreno, um dos melhores jogadores de goalbal do mundo.

2. Confirmadas as sedes do calendário de eventos 2016 da CBDV 
A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais definiu todas as sedes do calendário de eventos de 2016. Assim como nos últimos anos, a primeira competição será o Grand Prix Internacional INFRAERO de Judô para Cegos, que será realizado no Rio de Janeiro - cidade dos Jogos Paralímpicos do próximo ano -, de 04 a 06 de março, com a expectativa de receber alguns dos astros que estarão presentes no maior evento paralímpico do mundo alguns meses depois.
O calendário inclui ainda alguns eventos internacionais, tanto realizados em outros países, como pela própria CBDV na cidade sede das paralimpíadas. Dois eventos de goalball prometem ser grandes aperitivos para os Jogos Paralímpicos. De 03 a 05 de maio, será realizado o Aquece
Rio International Goalball Woman's Tournament, e logo em seguida, de 05 a 09, o Rio Open Goalball Men's Tournament.
Os craques do futebol de 5 também terão uma boa oportunidade para se prepararem antes das Paralimpíadas. O Rio Open Football Five-A-Side Tournament acontecerá de 31 de maio a 05 de junho, também no Rio de Janeiro.
O calendário anual da CBDV conta ainda com nove etapas regionais, sendo cinco de goalball e quatro de futebol de 5. Além dos eventos citados, o Brasil será representado no German Open de Judô, na Alemanhha, e no International Blind Football Training Camp, na China.

- Foi um trabalho coletivo, com total apoio de nossas filiadas, a quem agradeço de antemão pela confiança e disponibilidade. Um trabalho belo que tem em seu ponto mais alto, os Jogos Paralímpicos Rio-2016. Este calendário está todo voltado para ele: planejamento para as fases de
treino, avaliação dos últimos jogadores e lutadores, eventos internacionais. E mais uma vez, nossas filiadas são importantíssimas neste planejamento, entregando os atletas para a seleção em sua melhor forma. Agradeço muito por ter uma comunidade esportiva tão dedicada - disse o presidente Sandro Laina Soares.

3. Considerações finais:
Quero parabenizar na pessoa do presidente Sandro Laina, todo corpo administrativo e técnico dessa confederação que luta e faz um excelente trabalho dentro de tanta adversidade. Ainda, parabenizo e agradeço o Tadeu Casqueira de onde retiro a grande maioria das informações para essa coluna.   Quero agradecer a todo jornal contraponto por confiar na minha pessoa, para tentar junto com maravilhosos colunistas fazer essa coluna.
Por último e mais importante! São vocês leitores que nos prestigia lendo e divulgando esse excelente trabalho desenvolvido por esse jornal.
Não percam nossa coluna momento paralímpico na rádio, todo domingo às 14 horas com reprise às quinta feira 19 e 40.
Estou levando ao ar neste mês, entrevistas com atletas que foram homenageados no prêmio paralímpico 2015.
Um ótimo natal e excelente ano de 2016 à todos!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

Quatro informações úteis não divulgadas:

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

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

NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO.
SÓ QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO VERDADEIRAMENTE GRATUITO.
*Não custa divulgar para mais gente ficar sabendo*.

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

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

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

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



- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*ivonete santos" <ivonete.euclides@gmail.com>
Data: 22/12/2015 22:21

Olá, o Gilson  precisa com urgência, que os colegas que tiveram seus passes do riocard especial bloqueados, por morarem em outro município, encaminhem para  o watsapp dele por mensagem de voz as seguintes informações: nome completo, munícipio onde mora e o cpf do titular do passe. Tel do gilson: 97980-8089. Ele está em nome da associação,   tentando uma solução junto a mídia e a secretaria dos transportes. Abraços, e por favor colaborem.
Ivonete Santos.
***
Importante a cooperação dos companheiros do RJ, para tentarmos sanar esta dificuldade que atinge o pessoal do segmento.

Valdenito de Souza – redação

- - -

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

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

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

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

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

