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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* I Heave a Dream

Estamos de volta. Nas nossas reflexões destas benfazejas férias, nos demos conta de que esta tribuna completará em setembro próximo seu décimo aniversário. E cá estamos nós na luta onde, neste mês de março, iniciamos um novo projeto: através de uma outra iniciativa nossa, a lista de ex-alunos do I B C que completará neste ano seu décimo primeiro aniversário com mais de 200 participantes país a fora, debateremos, a cada mês, um assunto de interesse da comunidade listante. Este projeto, o _Nossa _pauta, pretende ao fim de cada debate produzir um relatório que nos permitirá acionar à justiça em nome dos nossos direitos.

Não posso mais dizer como Luther King "I #heave a Dream" eu tenho um sonho porque, finalmente este se realizou.

Mas, como Pessoa, continuo dizendo que "navegar é preciso" e, com sua  permissão, viver é necessário, tanto quanto sonhar e é na continuação dos nossos sonhos que dizemos: "a luta continua, companheiros!"



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de atividades do Mês de Março


Conseguimos junto a direção do DMR que a concessão do laudo médico fosse entregue em 10 dias úteis e que ex-alunos sem vínculo com o IBC fossem atendidos pela reabilitação da casa.

Em conjunto com o Conselho brasileiro para o bem-estar dos cegos nos reunimos com a corregedora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para postular a revogação do provimento que exige que para o deficiente visual abrir firma em cartório precisa de duas testemunhas.

No começo do ano demos três entrevistas para o programa “Todas as Vozes” da Rádio MEC do comunicador Marco Aurélio.



#3. O IBC  EM FOCO

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

O IBC em Foco

* A Comunidade frente à nova gestão - exercício 2015/2019

A partir de agora temos algumas mudanças na composição na direção da instituição. O Professor João Ricardo Melo Figueiredo, antes Diretor do Departamento de Educação foi eleito Diretor Geral. A Senhora Maria Odete Santos Duarte, antes Diretora Geral, ocupa agora o Departamento de
Planejamento e Administração. A Senhora Érica Deslandes Magno Oliveira que antes ocupava aquele departamento, ocupa agora a Chefia de Gabinete.
A Professora Ana Lúcia Oliveira da Silva permanece no Departamento Técnico Especializado. A Professora Rozane Menezes assume o Departamento Médico e Reabilitação no lugar da Senhora Márcia Nabais. A equipe de assessores é constituída agora: da Professora Maria da Glória de Souza
Almeida, da Professora Elise Borba e do Professor Paulo Augusto.
Os Professores e técnicos que entraram por ocasião do concurso realizado nestes dois anos em várias etapas já previstas, foram distribuídos pelos quatro departamentos, cuja maioria do contingente
ficou lotada no Departamento de Educação..
A matrícula dos alunos, em quase todos os níveis foi mantida regularmente para o exercício escolar 2015.
Os departamentos encontram-se em fase de reestruturação, por conta da absorção dos novos servidores, professores e técnicos.
A equipe do Gabinete, com a responsabilidade do funcionamento das comissões, de acessibilidade, de audiodescrição, e da manutenção de termos de Convênios, caso do atual Projeto Memória, em parceria com a Associação dos Ex-alunos,  em fase de transformação em Centro de memória em construção, contando para tanto, com a colaboração direta da equipe de Professores de História, no processo de levantamento documental, em suas formas diferenciadas de registro: Em textos, em áudio, em vídeo, em fotos. A Associação dos Ex-alunos permanecerá sempre presente nessa
nova era de construção, culminando no Centro de Memória do IBC, que ampliará seu âmbito para além da história oral, abrangendo as trajetórias, afetiva, social, cultural, pedagógica.
A comunidade segue atenta em face dos desdobramentos que poderão ocorrer em consequência do quadro político e econômico em que nos encontramos no Brasil e no mundo.

qualquer colaboração para esta coluna, escrever para: vtr.alberto@gmail.com
Professor Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

DV EM DESTAQUE

* UERR desenvolve termômetro para alunos deficientes visuais e auditivos

O aparelho emite som e vibra a medida que a temperatura aumenta. Equipamento ajudará alunos nos laboratórios das escolas públicas.
Um termômetro que ajudará alunos cegos e surdos em laboratórios das escolas da rede pública de ensino de Roraima foi apresentando por professores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pidib) da Universidade Estadual de Roraima (UERR). O equipamento, que emite som e vibra, foi desenvolvimento em parceria com acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Uma das idealizadoras do projeto, a professora Régia Chacon, contou ao G1 que três professoras desenvolveram o termômetro com base na realidade já existente entre alunos com deficiência. "Tínhamos um problema", referindo-se aos alunos cegos ou surdos que ficavam prejudicados nas experiências de laboratório por não disporem de equipamentos adaptados.
“O termômetro, de acordo com a escala, emite sons em código morse, vibra e emite um sinal luminoso na medida que a temperatura vai aumentando. Com isso o aluno tem o controle do material que está trabalhando”, explicou.
Segundo Régia, o projeto começou a ser desenvolvido em maio de 2014. "Entramos em contato com o aluno de engenharia de automação da UFMG e ele fez a parte que nós não sabíamos fazer, a programação. Depois que tínhamos todo o material em mãos o equipamento ficou pronto em uma semana".
O valor para produzir cada termômetro é baixo, conforme informou a professora. "Ele custa em torno de R$ 50. É bem acessível", disse Régia. Após a fase de testes, o protótipo será patenteado e ainda deve demorar um tempo para chegar às escolas.
Pidid 
O Pibid é desenvolvido na UERR e, desde 2010, conta com 39 subprojetos já implementados. Neste período já foram concedidas 721 bolsas para acadêmicos e supervisores.
Segundo o coordenador institucional do programa, Wanderley Almeida, 21.630 alunos já foram acompanhados no processo de escolarização nas mais diversas atividades na rede pública estadual de educação básica nos campi de Alto Alegre, Boa Vista, Pacaraima e Rorainópolis.

Fonte: G1

***

* Nova técnica de impressão permite a deficientes visuais “sentir” quadros de museu

Entre as obras da mostra, estão quadros de Goya, Da Vinci, El Greco e Velázquez.
O Museu do Prado, em Madri, criou uma exposição voltada para deficientes visuais. Na mostra “Hoy Toca el Prado”, os visitantes podem passar a mão e sentir a superfície das réplicas, em altíssima definição e três dimensões, de alguns dos quadros mais famosos da humanidade. Entre as obras da mostra, estão quadros de Goya, Da Vinci, El Greco e Velázquez.
As reproduções são resultado de um novo processo de impressão desenvolvido por pesquisadores espanhóis, chamado Didú. No processo, os objetos físicos que “saltam do quadro” são construídos a partir de um método semelhante ao usado por uma impressora 3D, mas utilizando uma nova técnica química.
Após a imagem em alta definição da pintura ser escaneada, a Didú seleciona as texturas e volumes mais adequados para serem reproduzidos e que podem guiar a mão de um deficiente visual. Depois de quarenta horas de trabalho, os elementos definidos são impressos com uma tinta especial. Então, é aplicado o método químico para gerar volume em elementos inicialmente planos.
O resultado final é uma versão bastante similar ao quadro original, mas que pode ser tocada. No total, os visitantes da exposição podem sentir seis pinturas, algumas do Museu do Prado e outras de fora, como a Monalisa de Da Vinci, acompanhadas de placas em braile e audioguias que fornecem mais informações sobre as obras.
A exposição “Hoy Toca el Prado” ficará aberta até 28 de junho no Museu do Prado, em Madri.

Fonte: Info - Abril

***

*Projeto prepara cães-guia e procura voluntários para criar filhotes no DF

Que tal ajudar a criar um filhote que será preparado para ser um cão-guia? Projeto procura 10 famílias que possam hospedar labradores.
Uma ninhada alegre, 10 filhotes de labradores estão à espera de um lar provisório. 
Um filhote é sempre cativante, mas para cuidar de um animal como esse, é necessário muito mais do que vontade.
“Não é um cachorro para ser mimado, mas também é um cachorro para ser tratado com doçura. A família tem que estar ciente de que este cachorro vai voltar para o projeto, não é deles”, explica Lúcia Campos, coordenadora do Projeto Cão-Guia.
Além disso, o candidato a cuidar de um futuro cão-guia deve morar em uma casa e levar o animal para todo lado. A chamada "família hospedeira" vai educar o animal por um período de 8 a 10 meses e só depois ele estará pronto para o treinamento no Corpo de Bombeiros. Se o cão for aprovado, será uma companhia preciosa para um cego.
Naná, uma labradora de oito anos, já é profissional e fica quietinha debaixo da mesa de trabalho do funcionário público Silvo Alcântara. Naná orienta o dono a descer a escada e a desviar de qualquer obstáculo.
“A palavra que sintetiza ter um cão-guia ao lado é liberdade, liberdade porque a gente passa ter muito mais autonomia, segurança, em todos os percursos”, conta.
Naná é o segundo cão-guia de Silvo. O outro, Zircon já faleceu e Silvo nunca se esquece de quem cuidou dos fiéis companheiros nos primeiros meses de vida.

Fonte: G1

***

* 1ª cega formada em canto diz que há julgamento: 'Me diziam não ser capaz'

Mayara Rios é a única deficiente visual a finalizar curso de Canto Popular. 'Colegas e até professores do Conservatório em Tatuí achavam difícil', diz.
Formada em Canto Popular pelo Conservatório em Tatuí (SP), Mayara Rios, de 26 anos, é a primeira aluna com deficiência visual a concluir o curso que existe desde 1981na instituição. A musicista ficou cega aos oito meses de idade e conta que a única dificuldade que enfrentou ao escolher a música como profissão foi o julgamento das pessoas: “Muitos colegas, e inclusive até professores, me disseram que eu não seria capaz de estudar. Achavam difícil.” Hoje ela dá aulas particulares e na rede pública, além de já ter produzido seu próprio CD.
As aulas em canto tiveram início em 2009 e terminaram no ano passado, quando se graduou em canto, na formação de Música Popular Brasileira (MPB) e Jazz. Mas este não foi o único desafio de Mayara no local. Ao mesmo tempo, ela ainda estudou o curso de Musicografia Braille, mas no período de 2009 a 2013, no Conservatório de Tatuí.
As aulas de Musicografia Braille permitem que os alunos desenvolvam atividades de escrita e ainda de leitura musical no sistema desenvolvido para deficientes visuais. Finalizar as duas formações foi um sonho que surgiu na infância, pois conta que a melodia a escolheu desde os nove anos de idade. Já naquela época ela tocava violão e cantava.
E foi por causa dessa paixão pelos dois instrumentos que Mayara decidiu sair da cidade natal Bambuí (MG) para dedicar-se à música e ingressar no Conservatório de Tatuí em 2006, quando inciou os estudos de teclado e outro curso chamado de Música Comercial também na "capital da música", mas que hoje não existe mais na instituição.
Porém Mayara se destacou não somente pela sua persistência, mas por ter sido vocal da banda Jazz Combo, do Conservatório de Tatuí, e por ter gravado um CD com os grandes nomes da música instrumental: Lupa Santiago, Arismar do Espírito Santo, Vinícius Dorin, entre outros.
Após as duas formações, em Canto Popular e Musicografia Braille, ela deixou de frequentar as aulas como aluna e hoje atua como professora. Desde então, a musicista ensina crianças e jovens interessados em aprender teclado e canto em uma escola em Tietê (SP) ou ainda em algumas instituições de ensino de Tatuí.
Atualmente, 15 alunos frequentam as aulas e, por isso, entre os planos da professora está dar início ao curso de Licenciatura em Música no próximo semestre deste ano para se aperfeiçoar.
Apesar de ser deficiente visual, Mayara ministra aulas para pessoas não portadoras de deficiência visual. "Mas caso apareçam alunos com alguma deficiência, todas as adaptações possíveis serão feitas para garantir um aprendizado de qualidade aos alunos", garante.

Fonte: G1



#5. DE OLHO NA LEI

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

Rio de Janeiro, 17 de março de 2015

* Decisão do STJ Favorece Pessoa com Deficiência que Recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) Previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)

Para benefício assistencial, não deve contar no cálculo da renda o benefício de outro ente da família

A 1ª seção do STJ estendeu aos deficientes condição legal já prevista para idosos.

Para fins do recebimento de benefício de prestação continuada, não deve ser considerado no cálculo da renda da família o benefício, previdenciário ou assistencial, concedido a outro ente familiar. Decisão é da 1ª seção do STJ, que estendeu aos portadores de deficiência, em julgamento de recurso sob rito do repetitivo (tema 640), a condição legal já prevista a idosos.

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

No caso julgado, o deficiente teve o benefício cortado pelo fato de sua mãe já receber o benefício de pensão por morte do esposo no valor de um salário. O recurso foi interposto no STJ pelo MPF contra o INSS.

O INSS alegou que o deficiente não preenchia o requisito da hipossuficiência, pois, com a pensão por morte recebida pela mãe, a renda familiar superava um quarto do salário mínimo por pessoa, requisito previsto na lei para o benefício de prestação continuada.

Como o julgamento se deu no rito dos repetitivos, a tese deve orientar a solução de todas as demais causas idênticas, e não mais serão admitidos recursos para o STJ que sustentem tese contrária.
Tese fixada

Para efeitos do artigo 543-C do CPC, que trata dos repetitivos, a seção fixou a tese de que o benefício previdenciário ou assistencial no valor de um salário mínimo, recebido por idoso ou deficiente que faça parte do núcleo familiar, não deve ser considerado na aferição da renda per capita prevista no artigo 20, parágrafo 3º, da lei 8.742/93, ante a interpretação do que dispõe o artigo 34, parágrafo único, da lei 10.741/03 (estatuto do idoso).

O parágrafo 3º do artigo 20 da lei 8.742 dispõe que é incapaz de prover a manutenção de pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. O artigo 34 do estatuto do idoso prevê que às pessoas com mais de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício de um salário mínimo.

Os ministros concluíram que o parágrafo único do artigo 34 do estatuto do idoso, por analogia, deve ser aplicado ao deficiente. Segundo esse parágrafo, o benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins de cálculo da renda familiar a que se refere à lei 8.743.

Segundo o relator, ministro Benedito Gonçalves, o artigo 203 da CF não faz distinção entre tais grupos sociais quando prevê o benefício no valor de um salário mínimo, mas os trata com igualdade. Para o ministro, a aplicação da analogia nesse caso segue os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

O relator ainda citou diversos precedentes do STF que confirmam a tese definida no REsp, entre eles o RExt 569.065 e o RExt 580.963, nos quais foi dado tratamento isonômico ao deficiente perante o estatuto do idoso, contrariando a interpretação sustentada pelo INSS.

Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI217242,11049-Para+beneficio+assistencial+nao+deve+contar+no+calculo+da+renda+o; acessado em: 17 de março de 2015.

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



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Sob o Comando dos Algoritmos
(EDWARD FRENKEL)

Um dos maiores pensadores da matemática moderna afirma que a baixa qualidade do ensino afasta o grande público do conhecimento e abre precedente para inovações perigosas.
RENATA BETTI, DE BERKELEY

O matemático russo Edward Frenkel, 46 anos, acredita que o domínio da matemática por um pequeno grupo de pessoas pode ser perigoso para a sociedade. Por isso busca atingir o grande público — que, em geral, não tem paixão pelos números. No livro Amor e Matemática, recém-lançado no Brasil, ele relata também sua difícil trajetória.
Nascido na União Soviética e discriminado nos estudos por ser judeu, Frenkel pulava o muro da Universidade de Moscou para assistir às aulas. Aos 17 anos, ele solucionou uma questão matemática complexa que desafiava grandes estudiosos — emoção que compara à "do primeiro beijo". Aos 21, foi convidado para estudar em Harvard, conquistando o doutorado em dois anos. Hoje, dá aulas na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde concedeu esta entrevista.

Por que tanta gente detesta matemática?
Existem vários fatores. A principal razão de grande parte das pessoas não gostar de matemática é porque não sabe do que se trata. Mas pensa que sabe, o que é pior ainda, pois foi apresentada na escola a uma fração minúscula do tema, de forma muito ruim, e ficou com um gosto amargo na memória. Uma das missões a que me proponho é diminuir o estrago causado pelo sistema de ensino. Seria muito mais fácil se meus leitores nunca tivessem ouvido falar do assunto e eu pudesse explicá-lo partindo do zero.

O que o senhor faria, então?
Falaria de coisas totalmente diferentes daquelas que costumam ser explicadas nas escolas de hoje. Há, no ensino, paradoxos que considero inaceitáveis. Um exemplo:
o mundo é governado por algoritmos. Eles estão na base de algumas das maiores inovações humanas. E, no entanto, o indivíduo pode atravessar boa parte da vida jogando videogame, fazendo compras on-line e falando com amigos no Facebook sem ter ideia de quanta matemática existe em tudo isso. Por que não aproveitar essas novas situações do cotidiano para chamar atenção para a matemática e explicar como ela funciona, em vez de recorrer a assuntos gastos, que ninguém entende? Garanto que haveria muito mais interesse.

As pessoas talvez temam enfrentar raciocínios exageradamente abstratos, de difícil compreensão...
Mas o mundo está cada vez mais abstrato, em todos os aspectos. O exemplo mais evidente é o dinheiro. Antigamente, com o escambo, era fácil entender que um peixe poderia ser trocado por um pedaço de carne. Depois, inventou-se o padrão-ouro, que ainda era algo bastante concreto. Com a criação do dinheiro, um pedaço de papel adquiriu valor. Agora, usamos cartão de crédito, ou o bitcoin, que está em algum lugar na nuvem. Todas essas abstrações surgem da manipulação de códigos numéricos.
Por isso, precisamos ensinar as crianças a navegar nessa nova realidade. Não é algo simples. O fato de elas entrarem em contato desde muito cedo com computadores, tablets e smartphones, e olharem para esses instrumentos de forma natural, facilita bastante. Se não disseminarmos o conhecimento sobre os mecanismos tecnológicos, correremos o risco de ele ficar cada vez mais concentrado nas mãos de poucas pessoas.

Por que isso o preocupa tanto?
Porque cada vez mais esse conhecimento permite que números e códigos assumam o lugar do homem. Graças a algoritmos sofisticados, por exemplo, empresas como a Amazon e o Google monitoram a rede e recomendam produtos, potencializando seus negócios de forma inimaginável há até pouco tempo. Os compradores acham que estão decidindo por conta própria, quando na verdade são influenciados por programas que analisam seu histórico e cruzam dados para prever seu comportamento. A maioria das pessoas nem sequer percebe que está sendo influenciada por uma máquina. Se tivessem um mínimo de conhecimento sobre o assunto, elas teriam pelo menos a chance de refletir criticamente antes de fazer suas escolhas.

O senhor é contra as aplicações feitas com base na matemática?
Claro que não todas, mas é preciso cuidado ao manipular números que interferem no comportamento humano. Se há algo que algoritmos e máquinas não substituem são as emoções e a capacidade de julgamento — em outras palavras, a intuição. Por isso eu me preocupo, sim, com os caminhos que estão sendo tomados por gente que, embora entenda até demais do assunto, não tem os mesmos filtros que a maioria.

A quem o senhor se refere?
Algumas das mentes mais brilhantes da atualidade, especialmente aqui, no Vale do Silício, estão tentando criar máquinas capazes de fazer uploads de nossa mente.
Há gente muito poderosa envolvida — como Ray Kurzweil, chefe de engenharia do Google. O problema é que determinados cientistas, como Kurzweil, encaram humanos como máquinas e acham que um pode substituir o outro. Quando se pensa assim e se tem muito poder, há um tremendo risco de criar robôs e máquinas sem controle.

O senhor não está sendo alarmista demais?
Infelizmente, não. Quem pensa que uma batalha entre robôs e seres humanos é coisa de ficção científica está enganado. Não é preciso ir longe para encontrar os alertas.
As pessoas passaram a delegar aos computadores funções cruciais do cotidiano. Já existem diversos relatos de aviões não tripulados desenvolvidos para o disparo de mísseis. Há apenas alguns anos, em 2008, o uso indiscriminado de modelos matemáticos inadequados para controlar aplicações financeiras esteve na origem da maior crise que o mundo já viu, graças ao desequilíbrio no acesso às informações capturadas por modelos matemáticos. Estão aí dois exemplos poderosos de máquinas que substituem o julgamento humano — nem sempre com os melhores resultados.

O ensino da matemática nos Estados Unidos é melhor que em outros países?
Não necessariamente. O currículo é o mesmo, independentemente do lugar. Tomemos a geometria: os alunos até hoje a aprendem como se a Terra fosse plana, com base em ideias desenvolvidas por Euclides de Alexandria 300 anos antes de Cristo! Uma aula interessante, eficaz e atual de geometria abordaria fenômenos e descobertas pós-euclidianos, como a teoria do caos, a formação de nuvens e os movimentos de placas tectônicas que levam à formação de tsunamis. Mas, para que isso funcione, os professores também têm de mudar a forma como ensinam, que é a mesma desde sempre.

Como os professores reagem às suas críticas?
Eles as detestam, é claro. Mas isso não me abala, porque considero que privar alguém de conhecimento é escandaloso. Equivale a um roubo. Os professores repassam dogmas em vez de conectar a matemática com o mundo real e mostrar suas aplicações. É uma prática tão estabelecida que eu mesmo só fui percebê-la há cerca de um ano,
quando decidi escrever o livro. Estudo a disciplina desde os 15 anos e nunca tinha refletido sobre isso. Quando decidi me desligar de problemas e teoremas para refletir sobre como a ciência é ensinada de fato, fiquei chocado. Cheguei à conclusão de que alguns colegas preferem deixar as coisas como estão, pois alimenta o ego deles saber de assuntos que ninguém mais entende.

Por que é tão difícil modificar esse comportamento?
O impulso de fazer as coisas de forma automática é muito poderoso. Além disso, existe o sentimento generalizado de que estudar tem de ser divertido, principalmente nos Estados Unidos. Na Rússia, onde cresci, isso não faz sequer sentido. Claro que dá prazer encontrar a solução para um desafio ou aprender algo novo, mas os estudantes russos sabem que devem trabalhar duro e entendem que sempre foi assim. Quero que meus alunos de Berkeley se sintam bem nas minhas aulas, vejam os resultados e fiquem felizes de poder aprender, mas isso não significa que vai ser fácil. É justamente o contrário. É a conquista que traz satisfação.

As competições entre alunos do mundo todo não estimulam o interesse pela ciência?
Não existe uma relação entre ganhar uma competição e saber matemática de fato. Pode-se treinar à exaustão e conseguir resolver os problemas de forma rápida, que é a principal habilidade exigida nessas disputas, sem necessariamente ter talento e raciocínio para fazer a ciência evoluir. Isso, obviamente, não quer dizer que olimpíadas de matemática não sejam importantes para a disciplina e o treino desses alunos. Mas descobrir e solucionar grandes problemas que ninguém nunca resolveu
— a missão mais nobre da matemática — exige outro tipo de habilidade. A grande maioria dos pequenos campeões olímpicos provavelmente vai se dedicar a outra coisa na vida.

Nesse cenário inóspito, o que exatamente o atraiu para a matemática?
O poeta inglês William Blake disse certa vez que, "se as portas da percepção  fossem limpas, tudo apareceria ao homem tal como realmente é: infinito". Para mim, é uma forma de limpar as portas da percepção. Sempre gostei de ciências, mas, quando adolescente, tudo o que tinha a ver com matemática me parecia sem nenhum propósito.
Era a física, especialmente a física quântica, que me interessava, pois eu achava que seriam os físicos aqueles que encontrariam as respostas às grandes questões sobre a origem do universo. Foi só aos 15 anos, no penúltimo ano do colegial, que conheci um matemático, amigo dos meus pais, que, para me atrair à área, me apresentou um enigma ligado à física e um livro de formas. Naquele momento, percebi que as fórmulas e os teoremas forneciam as respostas às perguntas que eu trazia comigo havia muito tempo. Foi como uma epifania, uma sensação indescritível. Aí decidi mergulhar nesse mundo.

Por que o senhor diz que a matemática transcende o tempo e o espaço?
Porque ela é uma linguagem universal. Veja, por exemplo, o teorema de Pitágoras, criado há mais de 2000 anos. Ele nunca teve nenhuma atualização e nunca terá. Será sempre igual e poderá ser entendido em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Isso é impressionante. Em um mundo com tantos conflitos, falamos sempre das coisas que nos separam e raramente encontramos fatos que nos unam. O que apenas os humanos têm em comum? Somos os únicos que fazem cálculos matemáticos. Aliás, as fórmulas não podem ser patenteadas porque são verdades universais, pertencem à humanidade. Não à toa, a matemática está por trás de grandes feitos humanos também em diferentes áreas.

Quais, por exemplo?
Observe o sistema de notas musicais, suas batidas ou frequência. São os números que estão lá dando sustentação a tudo. Ou então as artes plásticas. O que são os quadros de Escher (artista gráfico holandês), com suas figuras simétricas e ilusionistas, senão prodígios possibilitados pela  matemática? É claro que, com isso, não quero dizer que não há nada além de números no mundo — pelo contrário. Quando ouço uma música muito especial, que me faz chorar, não consigo explicá-la com uma fórmula. É muito mais do que razão. É algo que me conecta com um sentimento profundo, sem tradução concreta. Um computador pode fazer desenhos simétricos e programar músicas, mas não vai me fazer chorar.

Qual é sua ambição, agora?
Quando você é jovem e ingressa na profissão, só pensa em acumular prêmios. Aos 21 anos, quando fui convidado para o doutorado em Harvard, eu também sonhava com uma carreira brilhante, com muitos diplomas e medalhas pendurados em meu escritório. Aos poucos, porém, percebi que, quando você tem segurança sobre si próprio e sobre a importância de sua contribuição, deixa de se preocupar com esse tipo de coisa. É o que ocorre comigo. Tenho clareza de minha missão: ajudar as pessoas a se conectar com a matemática e a desmistificar a noção de que ela seja algo  intransponível e incompreensível. Se conseguir avançar nesse caminho, terei alcançado o prêmio máximo.

(Revista "Veja" - janeiro/2015



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Vamos refletir?

No último dia 15, domingo, as principais capitais de nosso país foram sacudidas por manifestações de protesto organizadas através das "redes sociais", por lideranças não identificadas (anônimas), especialmente em bairros de classe média alta. Além das bandeiras do Brasil,, cartazes portados pelos manifestantes e palavras de ordem contra a corrupção, registraram-se apelos pela suspensão dos direitos dos homossexuais, em defesa da redução da maioridade penal, acusações ao governo de
comunista, o pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff e de uma intervenção militar no país. Vieram-me à memória os momentos que precederam a quartelada de 1964

Em junho de 2013, publiquei nesta coluna um comentário sobre as mega manifestações que, na época, ocorriam por todo o país, ressaltando os fatos registrados no dia 20 daquele mês.

Não escrevo para tentar fazer dos que me leem seguidores de minhas ideias, mas para propor-lhes reflexões sobre as questões de ordem política, especialmente nos aspectos que nos atingem diretamente.

Não é, portanto, para exaltar minha capacidade de compreender os lances do jogo político em que estamos envolvidos, ainda que não seja esta nossa vontade, que transcrevo abaixo o texto a que me refiro. Também não é meu propósito defender um governo que, embora eleito pela classe
trabalhadora, implementa políticas de interesse dos que deveria reconhecer como adversários.

Sugiro aos companheiros uma comparação, tão isenta quanto possível – se é que alguém consegue analisar fatos políticos com isenção - entre os incidentes de junho de 2013 e os atuais.

Hoje já não são necessárias a participação de encapuzados nem depredações para estimular a Polícia Militar à prática de violência para desmoralizar os que reivindicam educação e saúde para todos. A corrupção e a defesa dos "bons costumes", temas muito caros à elite aristocrata brasileira, os mesmos que justificaram a "crise" que levou Getúlio Vargas ao suicídio, em 1954, e a deposição de João Goulart, em 1964, são suficientes para levantar a classe média alta contra Dilma e iludir
trabalhadores ingênuos, que não compreendem a importância da participação de todos no debate político.

***

* O momento político que vivemos
 (Antena política, Contraponto - junho de 2013)

Na tarde do último dia 20, eu estava comprometido com minha filha a acompanhá-la a uma consulta médica em endereço próximo à praça Agripino Grieco, no Baixo Méier. Falava-se de manifestação marcada para aquela tarde, no local.

Acostumado a participar de atividades do gênero, sabia que tais eventos, ainda que convocados de modo "informal", como os que vêm ocorrendo nos últimos dias, não podem iniciar-se   antecipadamente, sob pena de total desencontro entre seus participantes. E o horário marcado era 17:00 h. O relógio ainda assinalava 14:00 h.

Estimulei minha filha a não faltar à consulta. Ela telefonou à médica, que lhe comunicou que se encontrava no consultório e que, se comparecesse, ela seria atendida.

Telefonamos a uma cooperativa de táxis. Infelizmente, porém, não fomos bem sucedidos.

- Vamos a pé, mesmo -, eu disse.

Tão logo alcançamos a calçada à frente de nossa casa, um rapaz abordou-nos e preveniu-nos:

- É melhor os senhores não saírem. A rua está parando. O comércio está baixando suas portas.

Agradecemos-lhe a informação e seguimos pela calçada de nossa rua até a esquina da Dias da Cruz. O tráfego fluía tranquilamente, o que não é comum àquela hora.

Quando atravessamos nossa rua, no sinal, duas senhoras que trabalham no salão de beleza situado quase à esquina da Dias da Cruz, dirigiram-se a minha filha:

- Vai haver uma manifestação no Baixo Méier, Aninha. Agora mesmo passou um ônibus com o Batalhão de Choque da Polícia lá para cima, para a Camarista! É melhor vocês chamarem um táxi.

O informe fazia-nos compreender que a passeata caminharia pela rua Dias da Cruz, em sentido contrário ao nosso.

- Mas a cooperativa não nos atendeu - minha filha explicou.

- Há um parado aqui no sinal - replicou uma das trabalhadoras, dirigindo-se ao motorista para solicitar-lhe que nos conduzisse. Este aqueceu em tom despreocupado, demonstrando desconhecer o "perigo que nos ameaçava".

Ao passarmos diante da filial de uma das mais conhecidas lojas de departamentos da cidade, ele observou:

- A casa está fechando as portas!

Chegamos a nosso destino. Pagamos a corrida e, gentilmente, o taxista orientou-nos na localização da entrada do edifício que buscávamos.

Sentíamos uma estranha sensação de vazio nas ruas. Parecia-nos não haver transeuntes. O clima criado pela expectativa do ato público era de medo - para evitar o emprego do termo terror

Uma senhora simpática e educada ofereceu-se a conduzir-nos à sala que procurávamos. Por feliz coincidência, minha filha e ela seriam atendidas pela mesma médica. O horário marcado para ela era o imediatamente anterior ao de minha filha, e ela se ofereceu para auxiliar-nos a encontrar condução após a consulta. Aceitamos.

Enquanto aguardávamos minha filha, na antessala do consultório, a senhora e eu comentamos a curiosa situação e tomamos conhecimento de quem somos. Em 1979, ainda sob a ditadura empresarial militar, ambos participáramos da primeira greve de professores, no Estado do Rio de
Janeiro, ela como professora do município da capital e eu do estado.
Lembramos a dificuldade que, nos anos 80, quando o movimento social atuava intensamente, encontrávamos para convencer os companheiros a participar da luta política, mesmo quando esta tratava de reivindicações corporativas, como reajuste salarial ou melhores condições de trabalho.
Hoje, um aumento de R$ 0,20 nas passagens de ônibus serve de pretexto para um movimento de fazer inveja aos maiores idealistas da justiça social. E os aumentos já haviam sido revogados. Os preços das passagens dos trens e dos metrôs também foram reduzidos. Mas as demandas da
sociedade não consistem apenas nos preços dos transporte públicos.

Nos anos 80/90, a grande mídia criminalizava as reivindicações populares. Agora, ela as estimula. Por que o será?

No dia 21, em conversa com um trabalhador de outra casa comercial, fui informado de que, de fato, na véspera, ouve uma grande concentração de pessoas na praça Agripino Grieco, mas todas embarcaram em ônibus, com destino ao centro da cidade, para engrossar a passeata que seguiu a
avenida Presidente Vargas, partindo da frente da igreja da Candelária e dirigindo-se à sede da Prefeitura. Segundo a Polícia Militar, centenas de milhares de pessoas participaram ordeiramente da manifestação portando faixas e cartazes criticando as políticas de saúde e educação do governo e principalmente os transportes públicos. Exigiam punição severa para os políticos envolvidos em atos de corrupção, "transparência" nos gastos públicos, especialmente as verbas aplicadas na realização da Copa das confederações e da Copa do Mundo, em detrimento dos serviços públicos, cada vez mais deteriorados.

Desde o início daquela semana, coincidindo com a realização da Copa das Confederações, manifestações como essa vêm se realizando em todo o país, convocadas através das chamadas "redes sociais", na Internet, e sem lideranças conhecidas. Apresentam-se como apartidárias. Alguns
militantes de partidos políticos considerados progressistas, tradicionais defensores das medidas reivindicadas pelos manifestantes, foram veementemente repudiados por eles.

No final de quase todos os atos, surgem grupos de encapuzados que depredam veículos, casas comerciais, equipamentos públicos instalados nas calçadas.

Acostumada a reprimir manifestações de modo violento, a Polícia Militar ataca os manifestantes indiscriminadamente, com armas "não letais", como bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha ou prende-os, sem mesmo saber quem são.

No fim do dia 20, a TV Globo, que desde às 15:00 h, dedicara aquela tarde /noite à cobertura das manifestações, chegando a suspender a transmissão de capítulos de duas novelas, reportava a tentativa de manifestantes de penetrar no prédio do Itamarati, em Brasília, frisando, sempre, tratarem-se eles de uma pequena minoria. A manifestação era pacífica.

No dia 21, segundo informações que ouvi em programa radiofônico, a avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil, podia comparar-se a uma "praça de guerra" - palavras do repórter que realizava a cobertura.

Que diferença das ações reivindicatórias dos anos 80/90, quando não havia depredações! "Milhares de crianças ficaram sem aulas"!; "A população não pode chegar a casa com segurança"!, comentava a grande mídia.

Como todas as ações coletivas são políticas e a política nunca é apartidária, a Presidente Dilma Rousseff é o principal alvo das manifestações de protesto e já dirigiu dois pronunciamentos à nação,
buscando aproveitar o momento para pressionar o Congresso a aprovar algumas de suas propostas já conhecidas, como a aplicação de 100% dos royalties do petróleo do Pré-sal em educação e a importação de médicos estrangeiros para trabalhar nas regiões menos favorecidas do país, quando não houver profissionais brasileiros interessados no emprego. 
Comprometeu-se a defender a realização de um plebiscito para que a população designe uma assembleia constituinte para discutir a reforma política e prometeu propor ao Congresso o reconhecimento da corrupção dolosa como crime hediondo. Recebeu governadores e prefeitos,
comprometendo-se a aumentar-lhes os subsídios para suas políticas públicas. Convocou, para reuniões, as lideranças de movimentos sociais, começando pelo Passe Livre, que deu início às manifestações e o Movimento dos Sem Teto.

Quanto aos partidos conservadores, permanecem em silêncio. Estão acuados ou aguardam o momento oportuno para apresentar-se como porta-vozes dos "pobres injustiçados"?

Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder e a cooptação pelo governo das principais lideranças sindicais e dos movimentos sociais; com a integração em sua base de sustentação no Congresso Nacional de representantes dos interesses mais contraditórios e contrários às aspirações dos trabalhadores; com a permanente campanha de difamação dos políticos e das atividades políticas movida pela grande mídia; com o distanciamento das políticas de Estado das necessidades da população, abriu-se um vácuo no espaço político da sociedade. É o que os organizadores das manifestações de protestos buscam ocupar. A grande mídia espera servir-se delas para restituir o poder às legendas originárias das elites, derrotadas nas três últimas eleições presidenciais.

Sem uma estrutura partidária formal e limitando seu discurso a protestos, ainda que inconscientemente, os manifestantes correm o risco de fornecer às elites os meios de que necessitam para retomar a hegemonia política no país.

Dediquei longos anos de minha vida a atividades política, participando de diversas manifestações de protesto. Aprovo, sem grandes questionamentos, a maioria das reivindicações dos manifestantes. Porém, temo que, como em diversos momentos da história do homem, as necessidades das classes oprimidas sirvam de instrumento de manobra para a realização de interesses dos opressores. Não me atrevo a apostar na ingenuidade dos experimentados empresários que sempre se serviram dos
votos dos próprios trabalhadores para mantê-los sob sua exploração.

hercen@terra.com.br



#8  OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

* Criança cega também brinca! Conheça brinquedos para os pequenos com deficiência visual

Nota do colunista:

Dois ângulos devem ser ressaltados nesta notícia:
1. Os brinquedos tem papel importante no processo cognitivo/pedagógico das crianças, seja as ditas normais ou as ditas deficientes, estimulam seus reflexos, curiosidade, habilidade. sempre foram
2. No caso das crianças cegas, eis um "nicho de   mercado" que precisa ser estimulado.

Fim da nota

Agora a matéria:

* Criança cega também brinca! Conheça brinquedos para os pequenos com deficiência visual

    Escolher um brinquedo quando se entra em uma loja especializada é um verdadeiro desafio diante de tantas opções. Isto é, torna-se difícil escolher se estamos falando de uma criança sem deficiência visual. Para as chamadas “crianças videntes”  dados como a faixa etária, sexo e tema de interesse podem ajudar, reduzindo as opções e dando escolhas para quem vai comprar.
Mas, e quando falamos de brinquedos para uma criança com deficiência visual? Porque elas brincam sim e muito! Como para qualquer outra criança o brincar é fundamental para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas (memória, atenção, etc) e sociais. Além do mais, o brinquedo pode ser um recurso pedagógico, quando pensamos nos conhecimentos atrelados à escrita, a leitura e até ao cálculo ou às ciências, a depender da faixa etária.
Claro que alguns brinquedos podem ser adaptados e ajudar essas crianças nesse processo de aprendizagem próprio do brincar, como é o caso da massa de modelar e de tantos outros brinquedos que envolvem texturas e sons, mas brinquedos apropriados que considerem as necessidades específicas de uma criança com deficiência visual encontramos poucos ou nenhum.
Dentre as opções encontradas na internet, aqui estão alguns brinquedos específicos para a criança com deficiência visual.

Alfabeto em Braille de A a Z
Cada peça deste jogo de madeira tem um símbolo Braille que representa as letras do alfabeto. Em uma face da peça está a letra em maiúsculo e na outra em minúsculo. Ideal para crianças que estão aprendendo as letras em Braille.

Relógio Tátil
Este jogo é também uma ferramenta educacional para a pessoa com deficiência visual.  Blocos de madeira com números de 1-12 impressos em negrito de um lado e com marcações tácteis do outro. Cada peça tem uma borda chanfrada que orienta o usuário para a leitura de números em Braille. Os doze blocos  têm formas exclusivas que só se encaixam em uma posição do relógio. Auxilia no reconhecimento e identificação dos números e também no aprendizado do uso do relógio de ponteiro.

Quebra-cabeça em 3D de Pirâmide
Um quebra-cabeça para pessoas cegas que madeira. Um desafio espacial que transforma-se em uma brincadeira divertida. A pirâmide possui 9 peças de madeira cada uma com formato único que deve ser posicionada de forma correta sobre a base.

Cubo Braille
O cubo Braille é feito de plástico, com três discos quadrados montados em um eixo comum. O mecanismo foi pensado para girar e emitir um "click" a cada giro completo, de forma que o usuário possa perceber uma rotação completa. Os discos podem ser girados para que os pontos formem qualquer um dos 63 padrões de pontos do código Braille.
Você sabia que eles existiam? Esse post pode ser útil para muitas famílias com crianças com deficiência visual, em especial aquelas que estão aprendendo Braille.

Se você conhece outros brinquedos para esse público, comenta o nome e a marca! Imagina só quantas pessoas podem se beneficiar na sua informação!

//Fonte: Ana Leite, Reab.me



# 9. DV-INFO

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

* O essencial na compra de celulares e smartphones usados


Caríssimos,

As dicas abaixo são sem dúvida úteis e não apenas para quem pretende comprar um telefone, mas também para quem vai vender algum. Cuidado especialmente com o apagamento de dados privados, caso tenha tempo e condições procure alguma ferramenta que apague os dados de maneira mais segura que a função padrão de apagar que está presente do próprio aparelho.

Bom proveito e nos vemos.

***

O essencial na compra de celulares e smartphones usados
Publicada na revista PC World em 17/03/2015 8:01

A compra de um celular usado requer uma série de cuidados. O Brasil tem 5 milhões de celulares bloqueados por roubo ou perda e só em São Paulo o número de celulares furtados cresceu 149,6% em 2014, em relação a 2013.

A compra de um equipamento usado significa redução de custos mas pode sujeitar o adquirente a um processo criminal por receptação, caso este não tenha cuidados básicos. Explicamos. Hoje não só os titulares, mas a própria polícia pode requerer o bloqueio de um equipamento junto à operadora. O IMEI, código único que identifica o aparelho é inserido numa lista negra e bloqueado. O celular vira um despertador.

O grande problema é que técnicos e alguns cracks disponíveis na Internet possibilitam ressuscitar um celular bloqueado, permitindo a clonagem de um IMEI válido ou a substituição do IMEI antigo. Pronto, o celular está ativo normalmente. Neste ponto já são duas pessoas lesadas: a que teve o equipamento furtado e a que teve um celular atual ou mesmo antigo clonado.

As operadoras ainda não têm, ou pelo menos não divulgam a possibilidade de identificação em tempo real de dois IMEIS autenticados em estações rádio base. O sistema integrado de gestão de aparelhos (SIGA), ao que parece, ainda não saiu do papel para valer. Além desses problemas, quando se compra um equipamento usado, nunca se sabe o que um bom recovery pode identificar na memória dos dispositivos, conteúdo apagado com um simples delete. E se o antigo titular mantivesse conteúdo proibido? Como saber o que este usuário fez na rede com seu antigo aparelho?

Para descobrir o IMEI do seu celular digite *#06# anote e guarde este número, mesmo em relação a equipamentos antigos. Ao comprar um equipamento usado uma importante dica é consultar o IMEI do mesmo em:
http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr

Basta digitar o IMEI e clicar em “Analyse”. Você poderá se surpreender. Outro link recomendado é:
http://www.nobbi.com/imeicheck.php

Imediatamente, substitua a memória do equipamento comprado por cards novos formatados, não mantenha histórico de navegação, downloads e outros itens do antigo dono. De preferência, faça o “reset” do equipamento. E tome cuidado com os backups automáticos de comunicadores instantâneos e redes sociais do antigo dono, atrelados ao IMEI. Você ainda pode ser responsabilizado por invasão.

Não se tem garantia da eficiência absoluta das listas negras de IMEIS, até porque, como dito, ferramentas disponíveis na internet podem “esquentar” o IMEI de um celular roubado. Eu, na dúvida, não compro celular usado. Os meus antigos? Todos em uma gaveta. Inutilizá-los parece uma boa ideia. Assim, não veja mais o IMEI do seu celular como um “RG”, mas como uma senha, que precisa ser guardada e mantida em confidencialidade, sendo revelada apenas a quem deva ter acesso.

Sim, eu sei, de nada adianta essas medidas se as fabricantes ainda colam tal número nas caixinhas dos aparelhos…. Façamos a nossa parte!



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Informatização no sistema judiciário precisa de adequações para deficientes visuais

Rio - A cegueira privou a advogada Deborah Prates de trabalhar em duas ocasiões. A primeira vez ocorreu há sete anos, quando ela perdeu a visão ao sofrer ruptura do nervo óptico por causa do medicamento usado para tratar uma pneumonia. Na segunda, a cegueira foi da Justiça. Adaptada à nova condição, ela deixou de exercer a profissão com autonomia há seis meses, quando foi impedida de protocolar petições em papel por causa da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE).
 
No mês passado, um pedido feito pela advogada foi negado pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão do ministro afetou pelo menos 1.145 advogados cegos registrados no país desde 2002 pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — 27 deles atuam no Rio. E virou bandeira para essas pessoas.
 
Na quinta-feira, uma comissão de acessibilidade formada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho irá se reunir em Brasília para discutir o assunto.
A ideia é condicionar a informatização obrigatória das petições à instalação de um sistema de navegação para cegos, com leitura em tela.
 
Advogada Deborah Prates foi a Nova York em busca de um cão-guia. Após 30 dias de treinamento intensivo numa fundação especializada, voltou ao Brasil com o labrador Jimmy
“O processo eletrônico é inevitável. Só que aconteceu sem estudo prévio e sem tempo de adequação. Não se pode privar o advogado de ter o processo em papel.
Os deficientes visuais não estão conseguindo trabalhar. Eu chamo isso de apartheid digital”, critica o procurador federal aposentado Emerson Odilon Sandrim, que integra a comissão.
 
Hoje, o uso de um sistema com leitor de tela para deficientes visuais é incompatível com o programa implantado pelo CNJ. “Será preciso criar um novo programa.
Eu vejo com tristeza essa situação, porque a acessibilidade no país ainda não está sendo respeitada. Você pode ter certeza que ela (Deborah Prates) não está sozinha. É uma luta pela dignidade”, argumenta Luiz Cláudio Allemand, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB.
 
Falta de visão

Quando perdeu a visão, há sete anos, a advogada Deborah Prates se viu obrigada a fechar um escritório com cerca de dez funcionários na Avenida Rio Branco, no Centro, próximo ao Fórum. Na época, era responsável por cerca de mil processos cíveis e empresariais.
 
“Ninguém quer um advogado cego. As pessoas acham que a deficiência sensorial equivale à deficiência intelectual”, relembra. Em apenas duas semanas, vivenciou o que chama de ‘apagar das luzes.’
 
Com a cegueira, a advogada foi a Nova York, nos Estados Unidos, em busca de um cão-guia, um auxílio que se tornou fundamental para a sua autonomia. Após 30 dias de treinamento intensivo em uma fundação especializada, voltou ao Brasil com o labrador Jimmy. Hoje, dá palestras e integra comissões ligadas aos Direitos Humanos da OAB.
 
‘O ministro rasgou a Constituição’ - Deborah Prates, advogada cega
 
Desde que ficou cega, há sete anos, a advogada Deborah Prates luta por autonomia. Nos últimos seis meses, precisou de ajuda para dar entrada em petições pelo Processo Judicial Eletrônico, inacessível a programas usados por deficientes visuais.
 
1. Como a senhora deu entrada às petições?
— Continuo tendo de pedir a terceiros para enviar petições. Às vezes, peço a um amigo, que me faz a gentileza de me ajudar em casa. Em outras, preciso sair de casa para enviar através de um setor da OAB. Fui banida da profissão. Não posso advogar, porque não tenho acessibilidade. Perdi a minha independência.
 
2. Como a senhora avalia a atitude do ministro Joaquim Barbosa?
— Ele negou a acessibilidade, que é prevista na Constituição. Tirou a minha dignidade. É uma violação dos direitos humanos.
 
3. Há outros advogados cegos no Rio que aderiram à causa?
— Ninguém quer se envolver, porque é o ministro Joaquim Barbosa. Estão na aba, para ver o que vai acontecer. Para indeferimentos de liminar, não cabe recurso.
Estou pleiteando uma audiência com o ministro, para que ele reveja a decisão. Ele é tão arbitrário que está de férias. Mas tem a maior boa vontade para prender os envolvidos no Mensalão. O problema não é só para os cegos. Há municípios que não têm banda larga.
 
4. Como a senhora administrou o trabalho com a cegueira?
— Fiquei cega por causa do tratamento de uma pneumonia, que causou o rompimento do nervo óptico. Quando os clientes souberam, foram pagando o que deviam, encerrando o expediente. Fechei o meu escritório para causas cíveis e empresariais. Em 30 dias, perdi tudo. Consegui aposentadoria por invalidez. Aí, entrei em parafuso. Hoje, integro a OAB Mulher e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Luto pelos interesses coletivos.
 
5. Como foi lidar com a cegueira e o preconceito?
— Ninguém quer um advogado cego. As pessoas acham que a deficiência sensorial equivale à deficiência intelectual. As pessoas saem fora mesmo, porque veem a deficiência como uma doença contagiosa. É o olhar assistencialista que está hoje no Poder Judiciário, no CNJ.
 
6. Como assim?
— O ministro Joaquim Barbosa nutre um olhar assistencialista. Acha que nós, cegos, precisamos ser ajudados. Não há uma visão de cidadania, como determina a convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. O ministro rasgou a Constituição.
 
O primeiro juiz cego do Brasil
 
Em 2009, ele se tornou o primeiro juiz cego do Brasil ao ser nomeado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), numa cerimônia de posse que contou com a participação do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba, capital paranaense.
 
O então presidente Lula abraça Tadeu, em Curitiba, em 2009
Presidente da comissão de acessibilidade do TRT, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca será o responsável pela discussão levada a Brasília da informatização dos processos. “Não vou aceitar medidas paliativas. Não queremos nada menos do que acessibilidade total. As medidas para que isso seja possível não são onerosas. É só uma questão de diálogo”, argumenta.
 
O advogado Leondeniz Candido de Freitas, assessor do desembargador e apontado como especialista em informática, afirmou que a discussão será ampliada. “Vamos
verificar o que pode ser feito para que o processo judicial eletrônico se torne acessível para pessoas com deficiência visual, auditiva e física. Não podemos ficar numa situação de dependência, onde a autonomia é prejudicada”, explica.
 
Assim como a advogada Deborah Prates, o desembargador Ricardo Tadeu já enfrentou preconceito no Judiciário em 1990, quando foi impedido de concluir um concurso para juiz, em São Paulo, por ser cego. “Na época, se entendia que cego não poderia ser juiz e fui afastado”, lembra. No ano seguinte, passou em concurso para o Ministério Público em Campinas, São Paulo.
 
A justificativa
 
O ministro Joaquim Barbosa, que preside o CNJ, disse não haver razões para conceder liminar, sugerindo auxílio de outras pessoas para que a advogada enviasse petições. “O motivo explanado pela reclamante, no sentido de necessitar de ajuda de terceiros para o envio de uma petição eletrônica ante a inacessibilidade do sistema para deficientes visuais, não configura o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”, justificou.
 
Sem agenda
 
Em nota, o CNJ explicou que foi determinada a suspensão da reclamação até o julgamento de outro procedimento, feito pela OAB, para ‘evitar decisões conflitantes’.
Sobre o pedido de audiência feito por Deborah Prates, o CNJ alegou não ter a agenda do ministro Joaquim Barbosa em 2014.
 
Convenção da ONU
 
Em 25 de agosto de 2009, o então presidente Lula assinou o decreto 6.949, aderindo à Convenção Internacional de Proteção aos Direitos dos Deficientes da Organização das Nações Unidas (ONU), de 30 de março de 2007. Foi o primeiro tratado internacional incorporado ao Brasil. A convenção, redigida com o auxílio do desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, foi recomendada pelo próprio CNJ, recomendando acessibilidade aos deficientes.
 
Constituição
 
De acordo com a comissão montada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Joaquim Barbosa feriu a Constituição Federal ao negar o pedido feito pela advogada Deborah Prates.

//Fonte: Herculano Barreto Filho



# 11.PERSONA

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

* Vitor Cesar, Aluno do nono ano do IBC

1. Iniciaremos com algumas perguntas para os leitores do contraponto te conhecerem melhor:
Qual sua idade?
Tenho 19 anos de idade.

Para qual time torce?
Torço para o Vasco da Gama.

O que gosta de fazer em suas horas vagas?
Nos meus tempos livres, eu gosto de sair, mas, algumas vezes também gosto de ficar em casa .

Você tem irmãos, quantos e diga se tem algum com deficiência visual.
Tenho uma irmã, mas ela não tem deficiência visual.

Um sonho para realizar?
Tenho  um sonho de me realizar profissionalmente.

2. Nos faça um breve relato sobre sua deficiência visual, diga se nasceu com a deficiência, qual a causa e se você tem baixa visão ou cegueira total.
Tenho Glaucoma congênito, que é pressão alta no olho. devido a doença tenho baixa visão.

3. Conte um pouco sobre sua vida escolar, onde começou seus estudos, e como era seu relacionamento com os colegas de turma e com os professores. Fale sobre como fazia para acompanhar as aulas e fazer os deveres.
Eu comecei desde o jardim em um colégio particular perto da minha casa. mas devido eu não estar conseguindo acompanhar  as aulas e ainda estar sendo vitima de bulling por outros alunos, quando eu estava no sexto ano, uma conhecida me indicou um colégio estadual que ajudava deficientes, nesse colégio eles até tentaram me ajudar, mas, não tinham recursos suficientes para isso.
Nesses colégios para eu copiar do quadro,  eu ficava em pé na frente para conseguir enxergar o que estava escrito.  
 
4. como se deu sua vinda para o I B C, e, o que isso significou na sua vida?
Depois de eu ter passado por essas escolas, eu conheci uma menina aonde eu faço o acompanhamento do Glaucoma, ela me falou que estudava no Instituto Benjamin Constant e me convidou para conhecer a Instituição, aceitei o convite e gostei de lá, e quis me matricular. 

5. antes de vir para o I B C e conhecer amigos com as mesmas dificuldades visuais que a sua, como era sua convivência com amigos e familiares?
Sempre tive uma ótima convivência com uns amigos e familiares.

6. Agora que está terminando o nono ano, quais seus planos para o futuro, onde dará continuidade aos estudos?
Vou trabalhar para custear um estudo melhor para mim, e devo continuar os estudos no CEJA - IBC, antigo CES - IBC.

7. quais as diferenças mais significativas entre estudar numa escola comum e uma especial?
A diferença é! Nas escolas comuns não tem os recursos que uma escola especial possui, por ser preparada para uma determinada deficiência.

8. Além do ensino regular, o I B C te proporcionou aprender outras coisas, nos fale sobre as atividades extra-curriculares que a escola oferece.
No Instituto Benjamin Constant eu aprendi mais sobre musica, sobre  esporte,e,  principalmente sobre politica, através do grêmio estudantil.

9. Como você acha que será voltar a estudar numa escola comum, ainda está preocupado com as dificuldades, ou ter estado numa escola especial te ajudou a enfrentar essas questões.
Como eu disse, vou para o CEJA - IBC por isso acho que não vou ter dificuldades. Mas acho que algo que falta no Benjamin é preparar os alunos para a vida fora da Instituição.

10. se quiser deixe uma mensagem para as pessoas com deficiência ou seus familiares.
Você que é deficiente, nunca desista dos seus sonhos, e saiba, você é capaz!



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* Pesquisa quer curar cegueira com injeção de células-tronco direto no olho

O pesquisador Rodrigo Jorge, do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, mostra imagens da aplicação

Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto estão usando, pela primeira vez na história, células-tronco para tentar recuperar a visão de pacientes com retinose pigmentar, doença degenerativa que provoca a morte das células da retina e causa cegueira.
A técnica consiste em retirar células-tronco da medula óssea do próprio paciente e aplicá-las com uma injeção diretamente na retina, no fundo do olho.
 A expectativa dos pesquisadores é de que as células-tronco impeçam a morte das células doentes e também substituam aquelas que já morreram.
A primeira paciente a receber o implante de células retiradas da própria medula óssea foi a estudante de psicologia Fernanda Fernandes, de 22 anos. Fernanda recebeu a injeção há duas semanas.
Como é preciso pelo menos um mês para avaliar os primeiros resultados, ainda não se sabe se a técnica é efetiva. Mas os pesquisadores estão otimistas.
Segundo o pesquisador Rodrigo Jorge, do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, o experimento pode revolucionar o tratamento da retinose pigmentar, doença que atinge uma em cada 5 mil pessoas.
"É a primeira vez no mundo em que um paciente recebe células-tronco da medula óssea para o tratamento da retinose. Ainda é cedo para afirmar que a pesquisa vai dar certo, mas os experimentos com animais foram positivos e esperamos que o mesmo aconteça nos humanos".
Outros dois pacientes - um de Pirassununga e outro de Ribeirão - também receberam a aplicação com as células-tronco. Mais duas pessoas devem fazer a aplicação até o final deste mês.

Outras doenças
A pesquisa foi autorizada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 
Se comprovados os benefícios, o Conep pode autorizar as pesquisas para outros pacientes e também a aplicação para outros tipos de cegueira.
Por enquanto, a Comissão só autorizou a aplicação em uma clínica em São José do Rio Preto. Mas a coleta e o manejo das células-tronco são feitos em Ribeirão.
"A aplicação é simples, rápida e indolor. As células são colocadas em um injetor especial e aplicadas com anestesia local.
   No dia seguinte, o tampão já é retirado e a pessoa volta às atividades normais", afirma o oftalmologista e pesquisador da USP de Ribeirão Rubens Siqueira, dono da clínica em Rio Preto.
"O efeito das células-tronco pode ser demorado. Poderemos ter a resposta em meses ou até mesmo um ano após a aplicação, como já foi constatado em outras especialidades que usaram terapia celular", disse Siqueira.

USP vai conhecer olho biônico
No segundo semestre, pesquisadores do Departamento de Oftalmologia da USP de Ribeirão devem ir até a Universidade Tübingen, na Alemanha, para aprender as técnicas de implante do olho biônico.
Cientistas alemães estão conseguindo recuperar, em parte, a visão de quem sofre de doenças degenerativas da visão com o olho biônico. A invenção contou com a ajuda do oftalmologista André Messias, da USP.
O aparelho é implantado atrás da retina. A luz natural entra no olho e chega até a microscópica placa de neurônios artificiais.
Um microtransformador, atrás da orelha, estabiliza os impulsos elétricos que chegam até o cérebro na forma de imagens.
O olho biônico é a esperança para cerca de 45 milhões de deficientes visuais ao redor do mundo. Cada olho biônico custará o equivalente a R$ 50 mil.

Voluntária espera ver paisagens pela 1ª vez
A universitária Fernanda Fernandes, de 22 anos, mora em Birigui (SP) e foi a primeira voluntária a receber o implante de células-tronco de medula óssea para o tratamento de retinose pigmentar.
A estudante está no quarto ano do curso de psicologia e afirma que, mais do que enxergar o rosto das pessoas, tem vontade de saber como são as paisagens da natureza.
"Não vou deixar de amar uma pessoa ao ver o rosto dela. Mas seria muito bom saber como é a visão de uma cachoeira, em meio às montanhas, por exemplo".
Fernanda foi diagnosticada com a doença aos 5 anos, quando tinha pouco mais de 10% da visão. Hoje ela tem menos de 5% e apresenta apenas percepção de luz.
Ela diz que, antes de se candidatar para o experimento, fez um tratamento em Havana, Cuba, e outro em Belo Horizonte. Não houve melhora significativa.
Fernanda conta que passou pelo procedimento no dia 6 de maio e, uma semana depois, retornou ao médico para a primeira avaliação.
"A aplicação não doeu nada e durou apenas uns 15 minutos. Na outra semana, fiz a avaliação e o médico disse que tive uma resposta positiva na percepção de luz".
Embora os resultados ainda possam demorar um ano para aparecer, Fernanda acredita que vai conseguir alguma evolução em seu quadro.
"Estou muito esperançosa", afirmou.

Fonte: Jornal A Cidade

HOB ( atfdf@uol.com.br)
* O leitor pode colaborar com a coluna, enviando material pertinente, para nossa redação (contraponto@exaluibc.org.br).



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Margareth de Oliveira Olegario
Formação: Graduação em Pedagogia e pós graduação em Psicopedagogia e Orientação Educacional
Estado civil: solteira
Profissão: Professora e Orientadora Pedagógica
Período em que esteve no IBC.: Década de 80.
Breve comentário sobre este período: Tivemos como diretores: Dr. Joel, Vitor Matoso, Ana de Lurdes e Marita.
Residência Atual: Moro na Pavuna (Rio de Janeiro).

Contatos: (fones e/ou e-mails) 21-8884-5249
margaretholegario@yahoo.com.br

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

*O que tem que ser, Será!

De tantas histórias que conhecemos do querido I B C, sem dúvida esta tem uma particularidade: Seu início é um acontecimento que parecia separar dois jovens quando, na verdade, os aproximava, provavelmente "até que a morte os separe", como foi mostrado depois.

 Pelo início conturbado, e até mesmo um tanto constrangedor, vou omitir os verdadeiros nomes, contrariando meus hábitos. Digamos que ele fosse o Fagundes, e ela a Jerusa.

Alguns de nós, com certeza, teremos conhecido Dona Rita. Para os muitos que não a conheceram, todavia, digo que se tratava de uma ex-aluna do I B C, ex-aluna que conhecemos como funcionária, funcionária que vendia doces e alguns pequenos produtos como sabonetes, brilhantinas e mesmo alguns perfumes mais baratos, vendas que eram feitas no Jardim de Infância, fosse pelo muro da frente, fosse por uma janela dos fundos do prédio. Lendo uma monografia traduzida pelo professor Paulo Felicíssimo, fiquei sabendo que Dona Rita foi aluna do I B C, provavelmente, entre o final do século 19 e o início do século 20. O magnífico trabalho feito pelo professor Paulo trata de uma monografia feita pelo diretor Doutor Brasil Silvado, em 1902, para um congresso que haveria na Bélgica. Neste trabalho, focalizando as comemorações de 17 de setembro de 1902, o nome da menina Rita aparece juntamente com outros, inclusive o da filha do diretor, que também conhecemos como funcionária do I B C, e cujo nome era Joana, chamada àquela época de Dona Mocinha, tratamento que ainda uns poucos lhe davam no nosso tempo. Mas certamente o leitor estará perguntando: Que tem a ver esta "Dona Rita" com a história dos jovens? Aliás, onde  aparecem o Fagundes e a Jerusa? Calma; chegaremos lá. Falo da Dona Rita porque ela acabou fazendo parte da história do nosso tempo de alunos, não por suas atividades de funcionária, mas pelas de vendedora, principalmente por causa dos doces e dos cigarros que vendia. Dos cigarros porque, nos distantes anos 50 do século 20, eles nos eram apresentados como afirmação de que o menino já era um Homem. Este fato determinava que a maioria, ou pelo menos grande número de nós, buscasse os cigarros para "ser digno" daquela afirmação.
Dos doces porque, entrando apenas na adolescência, nós ainda éramos prisioneiros da tentação que eles exerciam sobre nosso paladar! Que delícias nos traziam aquelas balas, paçocas, cocadinhas, mariolas e, principalmente aquelas garrafinhas de chocolate cheinhas de licor! Que delícias nos traziam aqueles suspiros, doces de leite, doces de abóbora, e, principalmente, aqueles que Dona Rita chamava de ... ... Bem:
Francamente, não sei se era colchão ou coxão de noiva. Como o nome não importava; como importante era a delícia, nós os estávamos comprando sempre que um dinheirinho nos caía nas mãos. Com outros nomes, embora com formatos diferentes, tive oportunidade de conhecer o mesmo doce.
Papo de anjo e peitinho de moça, por exemplo, foram nomes conhecidos.
Hoje, todavia, Maria Mole é o nome mais comum.

Exatamente numa compra de doces começou a história do Fagundes e da Jerusa.

Um belo dia estava nosso amigo comprando uns docinhos na Dona Rita, quando uma vozinha se fez ouvir:
- Garoto, paga um doce pra mim?!
- Era a Jerusa; e, como se pode notar, ela nem mesmo sabia o nome do garoto a quem fazia aquele pedido. O que a Jerusa não poderia esperar é que o Fagundes, com uma grosseria, inadmissível à época, respondesse:
- Só se você tirar a calcinha!
- Indignada, ofendida no seu mais íntimo pudor, vertendo lágrimas de cólera pela impossibilidade de revidar a agressão verbal com um formidável murro, a garota deu parte ao chefe de disciplina e o Fagundes ganhou uma merecida suspensão pelo abuso cometido. Jerusa estava recompensada.

O tempo correu. Certamente esta história teria ficado no mesmo esquecimento em que estão tantas outras se, após alguns anos, o Fagundes e a Jerusa não se houvessem casado, fato que aconteceu.

E, afinal, a história se resume assim:
O Fagundes foi grosseiro, a Jerusa se indignou.
O Fagundes foi punido, a Jerusa se recompensou.
A Jerusa não ganhou o doce, mas o Fagundes ganhou A ... ... Jerusa!

Ary Rodrigues da Silva,


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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Passado, presente em busca de uma nova maneira de pensar.

Já estamos em 2015! O tempo passa rápido e cada dia mais rápido. Quando nos damos conta que não foi só o tempo que passou, mas nossa oportunidade de divertimentos e alegrias. Também passam as oportunidades de trabalho e de fazer novos contatos. Muitas vezes ficamos parados no tempo, em algum momento dele, em alguma época, especificamente em algum ano. Quantos de nós vivemos saudosamente uma data, uma história, um sentimento. 
Essas saudades refletem no nosso vestir, no nosso caminhar, nos nossos gostos. Precisamos ficar atentos, não é porque um tempo foi bom que precisamos carregá-los conosco. Podemos carregá-los na memória, mas não no dia a dia. 
Tânia, mas porque essa história de histórias que nos prendem ao passado? Talvez a maioria de vocês não saibam, mas trabalho com imagem pessoal. Ok, mas o que isso tem haver conosco, que vivemos num mundo onde a imagem não nos movimenta? Grande engano, já que todos estamos inseridos num mundo visual. 
O visual pode trazer conforto, repulsa, alegria, tristeza, pode aproximar e afastar. Tudo isso através da imagem? Sim. O visual é o seu primeiro cartão de visitas. 
Através dele pode-se reduzir o tempo de aproximação. Pode-se reduzir uma apresentação pessoal. Com ele dizemos palavras que não são encontradas facilmente em nosso vocabulário, já que dizemos sobre nós mesmos. 
Tudo bem, mas o texto começou dizendo sobre estar preso ao passado e agora você fala sobre apresentação pessoal. Qual a ligação? Essa é uma das maiores ligações que fazemos todos os dias. Dificilmente queremos sair de um lugar que nos trás conforto e segurança. Assim nos vestimos ou produzimos nossa imagem com o reflexo desse tempo e lugar. 
Este ano peço licença para falar sobre isso, Imagem Pessoal. Quero falar sobre assuntos que nunca pensou ser importante. Que nunca pensou fazer diferença em sua vida. Peço licença para unir seu passado e seu presente, assim quem sabe ajudar a projetar seu futuro. Peço licença para falar sobre cores, cortes, harmonias, leitura visual, dentre outros. Tenho certeza que não mudará a forma como vê o mundo, mas também tenho certeza que mudará forma como o mundo te vê. Não é porque não participamos de uma realidade que não estamos inseridos nela e nada melhor termos "domínio" sobre algo que pode nos fazer diferente. 
Gostaria de deixar essa mistura de assuntos que parecem ser muitos, mas são apenas um, para nossos diálogos neste ano. Desejo trazer o anseio da curiosidade e do aprendizado. Podendo contribuir para um novo pensar e um novo agir. 

Tânia Araújo
Consultoria de Imagem e Coach.


#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Estigma --

Na empresa em que trabalho, ao sair para almoçar com um colega vidente, este usou a seguinte expressão:
 -"estou com uma fome_negra_!!!";
 o repreendi no ato:
 -"porra cara,  porque este preconceito idiota?! porque a fome tinha que ser logo _negra_?!";
 o cara,  um tremendo gozador, me saiu com esta:
-" ... pois é Denito, ...  estou com uma fome_cega_!!!"...

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)


* O ano de 2015, começa com muitas conquista para o País! Essas são algumas delas!

1. Seleção  Brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas conquista o Sul-Americano

A Seleção Brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas conquistou no dia 6 deste mês, o título sul-americano da modalidade. O título veio após a vitória contra a Argentina, por 52 a 33. A competição foi disputada em Cáli, Colômbia. Com o resultado, o time verde e amarelo assegurou vaga nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, em agosto.

A Seleção termina a sua campanha na Colômbia invicta. Além da vitória sobre a Argentina, o time nacional também venceu o Peru e a Colômbia. As peruanas terminaram o torneio com a medalha de bronze.

A Argentina ajudou a deixar a conquista mais valorizada porque fez uma partida dura, um bom jogo. As meninas se comportaram bem, principalmente na parte defensiva e na questão de seguir o sistema que a gente vem implementado. Ainda sofremos um pouquinho na parte de finalização,
perdemos muitas bolas fáceis. Também tivemos uma certa dificuldade em ajustar a forma como a arbitragem conduziu o jogo, mas é uma coisa que temos que nos adaptar, disse Tiago Baptista, técnico da Seleção.
Além de trazer o troféu de campeão Sul-Americano e a vaga para o Parapan, foi uma excelente oportunidade para a comissão técnica observar técnica e taticamente as nossas atletas, fora e dentro da quadra. Foi uma missão muito importante e muito válida, completou a presidente da Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC), Naíse Pedrosa.

2. Com a presença de Argentina, Canadá, Grã Bretanha, Porto Rico e Rússia, as mulheres foram responsáveis por cinco títulos do Brasil. Michele Ferreira (até 52kg), Lúcia Teixeira (até até 57kg), Erika Zoaga (até 63kg), Alana Martins (até 70kg) e Deanne Almeida (acima de 78kg) venceram as suas respectivas categorias. Na divisão com judocas até 48kg, a argentina Paula Gomez sagrou-se campeã e foi a única a quebrar a hegemonia da equipe da casa.
Dos homens vieram mais dois lugares mais altos do pódio para o país.
Abner Oliveira venceu a final brasileira contra Denis Rosa, após este ser desclassificado, e ficou com o ouro na categoria até 73kg. Williams Araújo amealhou o título da categoria com atletas acima de 100kg, em divisão cuja prata ficou com o britânico Jack Hodgson.
Entre os atletas mais leves do judô masculino, com até 60kg, a Rússia ficou com o ouro. Vitaly Koryakin bateu o brasileiro Rayfran Pontes por ippon na decisão. Em seguida, foi a vez de um porto-riquenho vencer um brasileiro numa final: Luis Perez Díaz superou Halyson Boto, em luta
parelha, decidida por um wazari em favor do rival.
Em duelo estrangeiro, ouro para o britânico Jonathan Draine, após vitória sobre o argentino Jose Effron, na categoria até 81kg.
Christopher Skelley deu à Grã-Bretanha mais uma medalha dourada ao superar Helio Passos na final da divisão até 100kg.
Na final mais aguardada do dia, Antônio Tenório, cinco vezes medalhista paralímpico, ficou com a prata da categoria até 90kg. Ele foi superado apenas na decisão pelo russo Vladimir Fedin, medalhista de bronze nesta categoria nos Jogos de Londres-2012.

3.. Considerações finais:
Quero agradecer mais uma vez à todos que prestigia esse projeto. Quero também, dizer que:
Esse ano será muito competitivo, ainda teremos muitas novidades no que se refere aos atletas. Por isso, não percam as próximas colunas!
Aproveito para divulgar a coluna momento paralímpico, que vai ao ar na rádio, todo domingo às 14 horas, com reprise, toda quinta feira às 19 e 40, não percam!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

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

Funciona mesmo, muito bom!
Aqui está  um recurso legal que só a internet poderia nos dar.
Disponível para as seguintes cidades: Rio de Janeiro, S„o Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e Recife.
Além de calcular o preço (aproximado) que ficaria um táxi entre dois endereços fornecidos (rua, n# 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 a 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. CLINICA POPULAR (Colégio Santo Inácio - Botafogo- RJ)

Olá amigos vamos ajudar a divulgar esse serviço que 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!
A 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:

 * Olá, onde consigo todas as edições do contraponto? Gostaria de ter todas tas edições para leituras. Gosto muito de ler e pretendo fazer produções tacadêmicas e o contraponto me parece ser muito importante.
tAproveitando o ensejo, você tem os estatutos do IBC, antigos e o atual tem formato digital. PPP da escola, em fim, documentos do IBC. Se puder tme orientar a este respeito, fico grato e será um material valioso.

tGelcir

***

Salve Gelcir,

Portal da associação:

www.exaluibc.org.br

Acesse os links: contraponto e documentos.

Grande abraço

Valdenito


- - -

* 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 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)

