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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

Os Ventos de Maio

Os vento de maio chegaram, a nova configuração do poder, não perde tempo e,  mostra sua  face
medonha.

A redação do Contraponto faz uma deferência e, publica texto da lavra da companheira jornalista  Joana Belarmino, convite a uma reflexão responsável do segmento.


***

* Direitos Sociais das Pessoas com Deficiência: Uma Ponte para o Passado

Por Joana Belarmino

A última sexta-feira, 13 de maio, mergulhou os movimentos sociais em choque profundo. As medidas do presidente interino Michel Temer, empenhado em reduzir o estado,
implodiram diversos órgãos responsáveis por políticas afirmativas de direitos de cidadania. Dentre os órgãos extintos, estão a Secretaria Nacional de igualdade e gênero, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e com ela, a Secretaria Nacional de direitos das Pessoas com deficiência.
Muitos dos defensores do governo interino dirão que esses órgãos não farão falta e que a sua extinção só beneficia a um estado mínimo, que possa ocupar-se dos serviços essenciais como saúde e educação, além de prover com subsídios, o desenvolvimento do país.
A mensagem é clara. Saímos de um governo que tentava conciliar os interesses difusos do empresariado, da sociedade civil organizada em seus movimentos e o estado, para um governo neoliberal que busca, através do que poderíamos chamar de "A doutrina do Choque", reconduzir o país aos ditames do capital internacional, da livre iniciativa econômica, do estado mínimo e das políticas de ajustes e arrocho salarial.
A situação é dramática, e ganha uma tonalidade mais preocupante, à medida em que observamos o retumbante silêncio com que a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB, tem dedicado a essa conjuntura.
Os movimentos sociais organizados, de todas as representações, levantaram-se de imediato contra as medidas, no nosso movimento porém, impera uma profunda letargia, e haveríamos de perguntar, essa paralisia é consciente, conivente com tais medidas?
Criada em 2008, a ONCB nasceu da fusão das duas entidades de representação nacional, Febec e UBC, com a promessa de que se converteria na nova entidade capaz de harmonizar os interesses das pessoas com deficiência visual, na luta por seus direitos de cidadania.
Oito anos vividos, penso que a entidade carregou consigo os pesados e velhos modelos das organizações extintas, não tendo sido capaz de articular-se com outros movimentos sociais, não exercitando na prática, a luta por um modelo de cidadania que pudesse ser fortalecido na inserção do movimento de cegos, nas grandes lutas da sociedade e dos seus movimentos como um todo.
Lamentavelmente, ouso dizer, a capacidade intelectual das pessoas cegas, a capacidade de suas lideranças, reproduziu aquilo que eu chamo de "movimento cegal", um movimento fechado em torno de si mesmo, das suas questões interna-corporis, para citarmos uma palavra em voga na atualidade.
Com certa nostalgia, relembro o pujante Movimento de Cegos em Luta por sua Emancipação Social, surgido nos anos oitenta do século XX, liderado por companheiros como Hercen Hidelbrandt, Maurício Zeni, e o saudoso Luís Antônio Milleco. Cheguei a assistir uma das reuniões do Movimento, que para os íntimos era chamado de "Partidinho".
Sim, estamos precisando de um Fórum Brasileiro de Cegos de Esquerda, que possa articular, de forma independente, a narrativa do drama ao qual estamos submetidos.
Um fórum que possa fazer aliança com as causas fundamentais da sociedade, onde caibam todos os interesses, de todas as diversidades.
A corrida para o passado dá-se numa velocidade de fórmula 1 e conta com o silencio e a inatividade do movimento de cegos, liderado pela ONCB. Que se levantem as vozes discordantes e digam em alto e bom som, não, eu não quero retroceder!

(Joana Belarmino é professora dos cursos de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Tem uma coluna semanal no Jornal A União que pode ser lida no seu blog, www.barradosnobraille.net)



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Boletim Informativo da Diretoria Executiva da Associação dos Ex-Alunos do IBC
Boletim de maio/2016

No dia 28 de abril, quinta-feira, promovemos uma reunião com a nova presidente da União dos Cegos do Brasil, Sra. Rosa, com o objetivo de fazer uma aproximação institucional.

No dia 29 de abril, sexta-feira, promovemos uma festa para homenagear os associados adimplentes que fizeram aniversário entre janeiro e abril do ano corrente. Na ocasião compareceram 13 pessoas.

No dia 6 de maio, sexta-feira, realizamos uma palestra sobre "Benefício de Prestação Continuada", ministrada pela assistente social do INSS Fernanda Gomes. Na ocasião compareceram 25 pessoas.

Retomamos as marcações das consultas médicas e fisioterapia do IBC.

 No dia 12 de maio, quinta-feira, participação da nossa Associação no programa "Todas aS Vozes" da Rádio MEC, programa comemorativo dos oitenta anos da Rádio MEC e dois anos do programa "Todas as Vozes". O tema abordado pelo programa foi "Inclusão". 


Departamento de tecnologia

Disponibilizado na plataforma wordpress a nova versão do  site da associação(exaluibc.org.br).

Disponibilizado também na mesma plataforma o site da escola virtual(escola.exaluibc.org.br).

A rádio contraponto fez uma entrevista com Jonatas Santos, instrumentista graduado pela  universidade federal  do Cearáque  criou e coordena um projeto sobre musicografia Braille. Confira a entrevista em radiocontraponto.org.br, acesse o link programas veiculados, em seguida, entre no link Rc entrevistas.



#3. O IBC  EM FOCO

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

* O IBC em Foco Especial de maio - O IBC multifacetado

Nota do colunista

As informações prestadas nesta coluna por este colunista se revestem de toda a confiabilidade e pertinência que se exige.

Os comentários à margem das informações feitos pelo mesmo colunista são de sua inteira responsabilidade.

O IBC multifacetado

Além das questões pedagógicas aqui abordadas em números anteriores, vamos desta vez, explorar as múltiplas facetas do IBC, como uma instituição sustentada por uma vida associativa de dimensões complexas, interna e externa, e por segmentos políticos de estrutura insipiente.

1. Como os alunos se organizam?

Há mais de uma década os alunos matriculados no IBC vêm reduzindo a sua faixa etária gradativamente. Hoje, podemos encontrar com frequência, alunos no nono ano, com menos de 16 anos. Os alunos acima dessa faixa etária são encaminhados para matrícula no supletivo da rede estadual de ensino, que de há muito ocupa um espaço físico nas dependências do IBC, graças a uma parceria deste com a Secretaria de Educação do Estado do RJ que oferece o aprendizado por m´nódulos.

Por conta de uma participação dos alunos matriculados no ensino fundamental, quase nula, na vida da instituição, a intenção da criação de um grêmio estudantil, como seria de desejar, tem sido barrada.
Os alunos da chamada Reabilitação, contingente que vem crescendo a cada dia, esboçam um esforço pouco significativo, com o intuito de se organizarem em instituições como a nossa. Desde a
década de noventa esse segmento conta com o apoio direto da APAR, Associação de Pais Amigos e Reabilitandos do IBC. Essa entidade inclui igualmente os pais dos alunos matriculados no ensino fundamental, dando a essa entidade proporções gigantescas, de poucos resultados em sua atuação, uma vez que a massa dos pais e dos grupos lá abrigados não participam da maioria das ações de seu interesse. Sua atuação se reduz a lutas pontuais, ligadas ao passe livre dos meios de transporte, à luta pela permanência do internato ainda existente dos alunos, e por serviços prestados eventualmente de atendimento pessoal e junto à comunidade.

2. Como se organizam os ex-alunos

A Associação dos Ex-alunos do IBC (AEXALUIBC tem recorrido ao IBC para realização de seus eventos, bem como de suas assembleias ordinárias e extraordinárias em seus espaços. Esta entidade mantêm com a direção do IBC, uma parceria que alimenta o Projeto Memória desde 2005.

3. Como se organizam os docentes e demais servidores

Estes são apoiados por suas entidades: ADIBC, Associação de Docentes do IBC, que tem se deparado com imensas dificuldades de mobilização em defesa da sua categoria.
A  ASSIBC (Associação dos Servidores do IBC, encontra-se em fase de reestruturação.

A ABPCA, (associação Brasileira de Professores de Cegos e Amblíopes),  entidade Externa ao IBC que ocupa espaço em suas dependências, se propõe a cultivar as tradições do IBC, através de
eventos comemorativos, sociais e de lazer.
Esta entidade não tem se renovado, refletindo ser um IBC nostálgico.

O Conselho Diretor, órgão colegiado que conduz a política administrativa e pedagógica do IBC, constitui-se dos segmentos representativos da casa: representantes dos docentes, dos pais, dos
servidores, dos alunos do Ensino Fundamental, todos eleitos por seus pares, por um período determinado  de mandato, pelo representante do MEC, geralmente ausente, bem como pelos diretores de Departamentos e Diretor Geral, Presidente do referido Conselho.

Caixa Escolar

Esta entidade civil sem fins lucrativos, até recentemente era subvencionada em caráter de doações, por alguns procedimentos médicos, por utilização de espaços do IBC, graças a parcerias informais com comunidades vizinhas. As rendas auferidas pela Caixa Escolar mantêm os Atletas de alto rendimento do IBC, em suas competições, proporcionam a aquisição de material escolar, de higiene, de remédios para os alunos mais carentes.
  A partir do mês corrente, por conta de denúncias formuladas,  a Direção do IBC determinou o fim de quase todos esses procedimentos.

As mudanças operadas a nível do governo federal, trazem para o IBC algumas incertezas, quanto aos próximos cortes e a a certeza de que teremos muito trabalho pela frente. Urge que nos
mantenhamos mobilizados em torno da defesa de algumas de nossas conquistas obtidas pelo IBC, no campo pedagógico, sempre focando o interesse de nossos alunos cegos, de baixa visão e surdo cegos, nosso atual público alvo..

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Jovem cria aparelho que ajuda cegos a identificarem cores

Matías Apablaza, 15, é um estudante do Instituto Tecnológico del Comahue, da cidade de Neuquén, na Patagônia. O adolescente, que é fã do inventor Nikola Tesla e dos físicos Albert Einstein, Isaac Newton e Max Planck, criou um equipamento que pode ajudar pessoas cegas a “enxergar”  cores.
Apablaza desenvolveu um dispositivo portátil e de baixo custo que converte a cor (um conceito abstrato) em sons associados. Cada cor seria representada por um som diferente.
O adolescente, que aprendeu a programar por conta própria vendo vídeos na internet desde os 9 anos de idade, buscou inspiração nos deficientes visuais de uma instituição que realiza trabalhos de macramé (técnica de tecer fios) e têm dificuldade para reconhecer as cores das linhas usadas. Os deficientes contaram a Matías Apablaza que os dispositivos existentes que distinguiam as cores eram muito caros e, portanto, inacessíveis para a instituição.
O jovem procurou então criar um equipamento pequeno, que coubesse no bolso da calça, e que fosse fácil de usar. Ele considerou ainda a possibilidade de alguns smartphones realizarem a conversão de cores para sons, tornando a máquina acessível a todos.
A invenção lhe valeu o primeiro lugar na primeira edição argentina do concurso da Feira de Ciência do Google. Com o prêmio no valor de US$ 1.000 (cerca de R$ 2.246), Matías Apablaza pretende aprimorar seu dispositivo.
No dia 22 de setembro, um vencedor global entre um grupo de 15 finalistas escolhidos, cujos nomes serão anunciados em agosto, será premiado com US$ 50.000, uma viagem para as Ilhas Galápagos e experiência no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), no Google e no Grupo LEGO, além do livre acesso durante um ano aos arquivos digitais da “Scientific American” para a escola do vencedor.

Fonte: midianews.com.br



#5. DE OLHO NA LEI

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

* Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Atendimento Prioritário
A Lei nº 13.146/2015, vigente desde 3 de janeiro de 2016, trata do atendimento prioritário a que fazem jus as pessoas com deficiência na Secção Única do capítulo II, denominado "DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO", do Título I (Disposições Preliminares) do Livro I (Parte Geral) do diploma aludido.
O art. 9º da Lei 13.146/2015 prevê sete hipóteses principais que dão causa ao atendimento prioritário. Isto quer dizer que a lei não exclui outras hipóteses ensejadoras desse direito. O legislador, apenas, de modo exemplificativo, optou por mencionar situações que considerou de maior relevância e, portanto, merecedoras de uma proteção mais ativa.
As hipóteses que justificam o atendimento prioritário destinado às pessoas com deficiência, à luz do art. 9º da Lei 13.146/2015, são as seguintes: "proteção e socorro em quaisquer circunstâncias", "atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público", "disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas", "disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque", "acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis", "recebimento de restituição de imposto de renda" e tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências".
A novidade trazida pela Lei nº 13.146/2015 foi estender ao acompanhante e ao atendente pessoal da pessoa com deficiência o atendimento prioritário, com exceção das duas últimas hipóteses, quais sejam, "recebimento de restituição de imposto de renda" e tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências".
Convém ressaltar que a extensão do direito ao atendimento prioritário tem em mira duas figuras: acompanhante e atendente pessoal. Ambas estão definidas no art. 3º, incisos XII e XIV, da Lei nº 13.146/2015, para maior clareza, abaixo reproduzidos:
"Art. 3º (...)
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; 
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. 
A extensão do direito ao atendimento prioritário ao acompanhante e ao atendente pessoal da pessoa com deficiência parece-me justa, uma vez que foge à razoabilidade uma pessoa com deficiência receber o seu atendimento de imediato e ter que ficar aguardando o atendimento prestado ao seu acompanhante ou atendente pessoal. Essa situação, diga-se de passagem, retiraria o sentido da prioridade destinada às pessoas com deficiência.

De Olho na Lei
Márcio Lacerda
E-mail: marcio.o.lacerda@gmail.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* "Moreninho, Neguinho, Pretinho"
(Luiz Silva)

DISPUTA ENTRE AS CRIANÇAS E A AGRESSÃO AO NOME

A educadora Ana Célia da Silva, em seu livro A discriminação do negro no livro didático, discutindo como a escola, por meio de conteúdos de livros que adota, silenciosamente atua como agente propagador do racismo, destaca:
“Como acontece no cotidiano, a criança negra quase nunca tem nome, ela é denominada por apelidos ou pela cor da pele, assim como o é a maioria dos adultos e velhos (Silva, 1995, p. 66-67).
É conhecida a ideia de que criança repete o que adulto fala e faz.
No campo da discriminação racial, essa noção tem sua validade, pois na escola, por exemplo, os valores transmitidos em casa são veiculados durante a aula e nos intervalos. Uma criança branca cujos pais são racistas, tenderá a ser também racista, sobretudo em seu período inicial de aprendizado das relações sociais, quando a imitação é uma das formas privilegiadas de adquirir conhecimento. Em sua relação com as demais crianças, certamente manifestará a agressividade pressuposta no comportamento de seus pais, seja implícita ou explicitamente.

Há professores que não coíbem tal manifestação, especialmente quando ela é silenciosa, apesar de seu caráter de corrosão. São pessoas que imaginam a sua conivência completamente fora do alcance da crítica e da punição. Algumas, por serem também racistas, sentem-se contempladas em sua criminalidade, através da ação preconceituosa de uma criança contra a outra.

No campo educacional, desfazer noções de intolerância, que ao longo dos anos foram introjetadas na mente das crianças, é a grande missão do professor. Qualquer conteúdo didático do currículo não supera a importância da ação de corrigir o rumo dos alunos. Professor é, sobretudo, professor de vida.

Entretanto, surge a pergunta: como se pode ensinar o que não se sabe? Quando um professor, ele mesmo, costuma chamar ou referir-se a seus alunos empregando expressões como "moreninho, neguinho, pretinho", ou outras variantes, é possível que ele exija um comportamento diferente de seus alunos? Serenamente, a resposta é: não! Superar seus próprios limites e dificuldades de relacionamento, chamar alguém pela cor da pele ou traços étnicos, é uma dificuldade, se não for uma doença.

o professor, pela responsabilidade formadora que tem, não pode ficar alheio a esse propósito. À sua volta, centenas de crianças estão aguardando as indicações que as municiem não apenas de conhecimento técnico, mas, sobretudo, humano, para seguirem em frente, ousando sonhar. Evidentemente, o relacionamento entre elas é mediado pelo professor, dentro da sala de aula.

Quando a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 foi assinada, o ganho para a sociedade brasileira, através da melhoria do currículo escolar, com a determinação para que seja ensinada a “História e Cultura Afro-brasileira”, não prescinde do cuidado que a direção das escolas e seu corpo docente devem ter com o relacionamento interpessoal de professores, alunos e funcionários. Não se pode descuidar de algo tão fundamental para que a produção do saber possa, efetivamente,
ocorrer a contento.

Sabemos que a evasão escolar, o pouco aproveitamento de milhões  de alunos, além das condições que podem ser detectadas materialmente, também são causados pelo tipo de relacionamento que a escola promove em seu meio. Ora, uma criança que, no meio em que vive, nem sequer tem direito a ser chamada pelo seu nome, como pode ter entusiasmo para continuar? Uma criança que sofre a rejeição dos colegas porque é afro-descendente, e traz esses traços bem visíveis em seu aspecto físico, como pode ver aflorar todo o seu potencial criativo e intelectual em um ambiente hostil?

A omissão da escola tem contribuído para a perpetuação das injustiças raciais, por contribuir com crianças e professores algozes de crianças e jovens negros.

(Do livro: "Moreninho, Neguinho, Pretinho" - Percepções da Diferença: Negros E Brancos Na Escola, vol. 3.)



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* A Bruzundanga e o Brasil de hoje

Encontrei, em um texto que recebi de um amigo pessoal, interessante referência aos Estados Unidos da Bruzundanga, curioso país imaginário visitado por um personagem de Lima Barreto, um de nossos mais criativos e independentes escritores. Como possuo uma cópia eletrônica do relatório do visitante - que se afirma um estudioso da vida dos bruzundanguenses - aprovado por Barreto em 02-09-1917, resolvi oferecer, aos eventuais leitores de Antena Política, a oportunidade de, guardadas
as devidas proporções, já que o trabalho é muito antigo, e muito do que hoje conhecemos ainda não existia, na época, comparar a vida política da Bruzundanga com a do Brasil atual. A mim, parece que a conjuntura é totalmente diferente, dado às circunstâncias da própria história. Mas, a estrutura, muito semelhante.

Bom! Sugiro aos amigos que, com toda a isenção possível, ouçam o computador ler o texto abaixo e julguem se tenho ou não razão. Trata da vida política dos bruzundunguenses.

IV - A política e os políticos da Bruzundanga

A minha estadia na Bruzundanga foi demorada e proveitosa. O país, no dizer de todos, é rico, tem todos os minerais, todos os vegetais úteis, todas as condições de riqueza, mas vive na miséria. De onde em onde, faz uma "parada" feliz e todos respiram. As cidades vivem cheias de carruagens; as mulheres se arreiam de joias e vestidos caros; os cavalheiros chics se mostram, nas ruas, com bengalas e trajos apurados; os banquetes e as recepções se sucedem.

Não há amanuense do Ministério do Exterior de lá que não ofereça banquetes por ocasião de sua promoção ao cargo imediato.

Isto dura dois ou três anos; mas, de repente, todo esse aspecto da Bruzundanga muda. Toda a gente começa a ficar na miséria. Não há mais dinheiro. As confeitarias vivem às moscas; as casas de elegâncias põem à porta verdadeiros recrutadores de fregueses; e os judeus do açúcar e das
casas de prego começam a enriquecer doidamente.

Por que será tal coisa? hão de perguntar.

É que a vida econômica da Bruzundanga é toda artificial e falsa nas suas bases, vivendo o país de expedientes.

Entretanto, o povo só acusa os políticos, isto é, os seus deputados, os seus ministros, o presidente, enfim.

O povo tem em parte razão. Os seus políticos são o pessoal mais medíocre que há. Apegam-se a velharias, a cousas estranhas à terra que dirigem, para achar solução às dificuldades do governo.

A primeira cousa que um político de lá pensa, quando se guinda às altas posições, é supor que é de carne e sangue diferente do resto da população.

O valo de separação entre ele e a população que tem de dirigir faz-se cada vez mais profundo.

A Nação acaba não mais compreendendo a massa dos dirigentes, não lhe entendendo estes a alma, as necessidades, as qualidades e as possibilidades.

Em face de um país com uma população já numerosa em relação ao território ocupado efetivamente -- na Bruzundanga, os seus políticos só pedem e proclamam a necessidade de introduzir milhares e milhares de forasteiros.

Dessa maneira, em vez de procurarem encaminhar para a riqueza e para o trabalho a população que já está, eles, por meio de capciosas publicações, mentirosas e falsas, atraem para a nação uma multidão de necessitados cuja desilusão, após certo tempo de estadia, mais concorre para o mal-estar do país.

Bossuet dizia que o verdadeiro fim da política era fazer os povos felizes, o verdadeiro fim da política dos políticos da Bruzundanga é fazer os povos infelizes.

Já lhes contei aqui como o doutor Felixhimino Ben Karpatoso, tido como grande financista naquele país, se saiu quando se tratou de resolver, grandes dificuldades financeiras da nação.* Pois bem: esse senhor não é o único exemplo da singular capacidade mental dos homens públicos da
Bruzundanga.

Outros muitos eu poderia citar. Há lá um que, depois de umas exibições vaidosas de retratos nos jornais e cousas equivalentes, se casou rico e deu para ser católico praticante.

Encontrou o caminho de Damasco que é ainda uma cidade opulenta.

Entretanto, eu quando frequentei a Universidade da Bruzundanga, o conheci como adepto do positivismo do rito do nosso Teixeira Mendes.

Quis meter-se na política, fugiu do positivismo e, antes de dez anos, ei-lo de balandrau e vara a acompanhar procissões.

Depois da sua conversão, foi eleito definidor, fabriqueiro, escrivão de várias irmandades e ordens terceiras.

Aliás, na Bruzundanga, não há sujeito ateu ou materialista em regra que, ao se casar com mulher rica, não se faça instantaneamente católico apostólico romano. Assim fez esse meu antigo colega.

Esse homem, ou antes este rapaz, que tão rapidamente se passou de uma ideia religiosa para a outra, esse rapaz cuja insinceridade é evidente, é ajudado em todas as suas pretensões, veleidades, desejos, pelos bispos, frades, padres e irmãs de caridade.

As irmãs de caridade gozam, lá na Bruzundanga, de uma, influência poderosa. Não quero negar que, como enfermeiras de hospitais, elas prestem serviços humanitários dignos de todo o nosso respeito; mas não são essas que os cínicos ambiciosos da Bruzundanga cortejam. Eles cortejam aquelas que dirigem colégios de meninas ricas. Casando-se com uma destas, obtêm eles a influência das colegas, casadas também com grandes figurões, para arranjarem posições e lugares rendosos.

Toda a gente sabe como o pessoal eclesiástico consegue manter a influência sobre os seus discípulos, mesmo depois de terminarem os seus cursos. Anatole France, em L'Église et lu République, mostrou isso muito bem. Os padres, freiras, irmãs de caridade não abandonam os seus alunos absolutamente. Mantêm sociedades, recepções, etc., para os seus antigos educandos; seguem-lhes a vida de toda a forma, no casamento, nas carreiras, nos seus lutos, etc.

De tal forma fazem isto que constituem uma espécie de maçonaria a influir no espírito dos homens, através das mulheres que eles esposam.

E os malandros que sabem dessa teia formada acima dos néscios, dos sinceros e dos honestos de pensamento, tratam de cavar um dote e uma menina das irmãs, o que vem a ser uma e única cousa.

Disse-nos um velho que conheceu escravos na Bruzundanga que foram elas, as irmãs dos colégios ricos, as mais tenazes inimigas da abolição da escravidão. Dominando as filhas e mulheres dos deputados, senadores, ministros, dominavam de fato os deputados, os senadores e os ministros.
Ce que femme veut...

Na Bruzundanga, onde os casamentos desastrosos abundam como em toda a parte, não é lei o divórcio por causa dessa influência hipócrita e tola, provinda dos ricos colégios de religiosos, onde se ensina a papaguear o francês e acompanhar a missa.

Esta dissertação não foi à toa, em se tratando de política e políticos da Bruzundanga, porque estes últimos são em geral casados com moças educadas pelas religiosas e estas fazem a política do país.

Com esse apoio forte, apoio que resiste às revoluções, às mudanças de regímen, eles tratam, no poder, não de atender as necessidades da população, não de lhes resolver os problemas vitais, mas de enriquecerem e firmarem a situação dos seus descendentes e colaterais.

Não há lá homem influente que não tenha, pelo menos, trinta parentes ocupando cargos do Estado; não há lá político influente que não se julgue com direito a deixar para os seus filhos, netos, sobrinhos, primos, gordas pensões pagas pelo Tesouro da República.

No entanto, a terra vive na pobreza; os latifúndios abandonados e indivisos; a população rural, que é a base de todas as nações, oprimida por chefões políticos, inúteis, incapazes de dirigir a cousa mais fácil desta vida.

Vive sugada; esfomeada, maltrapilha, macilenta, amarela, para que, na sua capital, algumas centenas de parvos, com títulos altissonantes disso ou daquilo, gozem vencimentos, subsídios, duplicados e triplicados, afora rendimentos que vêm de outra e qualquer origem, empregando um
grande palavreado de quem vai fazer milagres.

Um povo desses nunca fará um haro, para obter terras.

A República dos Estados Unidos da Bruzundanga tem o governo que merece. 
Não devemos estar a perder o latim com semelhante gente; eu, porém, que me propus a estudar os seus usos e costumes, tenho que ir até ao fim.

Não desanimarei e ainda mais uma vez lembro, para bem esclarecer o que fica dito acima, que o grande Bossuet disse que a política tinha por fim fazer a felicidade dos povos e a vida cômoda.

A Águia de Meaux, creio eu, não afirmou isso somente para edificação de algumas beatas...

* Referência ao capítulo sobre as finanças da Bruzundanga.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

*Do abrigo lotado à faculdade de direito: saga de uma haitiana no Brasil Nadine domina quatro idiomas, mas teve dificuldade de conseguir emprego ao chegar no Brasil

Enquanto uma multidão se acotovelava à espera das quentinhas com o almoço, uma mulher esperava em silêncio no canto, torcendo para que sobrasse comida para ela.

Deficiente visual e viajando sozinha, a haitiana Nadine Talleis, 29, estava há quase dois meses naquele abrigo quando foi abordada durante uma reportagem sobre a crise migratória no Acre, em 2013.

Após a entrevista, ela pediu ajuda para que pudesse deixar o alojamento, um ginásio cercado por lama onde 1.300 imigrantes dividiam dois banheiros e dormiam num espaço que deveria abrigar 200.

Passados dois anos, Nadine hoje mora no Distrito Federal, cursa o terceiro semestre da faculdade de Direito e pretende ser diplomata.
"Aquele foi o momento mais difícil desde que eu cheguei aqui", lembra Nadine, em conversa pelo telefone nesta semana.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

As condições do abrigo em Brasileia fizeram o governo do Acre decretar estado de emergência. Com a carteira vazia, Nadine estava angustiada porque os empresários que visitavam o centro todos os dias para contratar imigrantes só recrutavam homens, em geral para serviços braçais no Sul e Sudeste. "Eles iam embora e eu pensava: 'vou ter que passar outra noite neste lugar'."

Sem conseguir se deslocar pela cidade, pois só tem 15% da visão, ela contava com voluntários e funcionários do abrigo para encontrar algum emprego como massagista ou telefonista.

Imigrantes viviam amontoados e em más condições de higiene no abrigo em Brasiléia, no Acre

A haitiana já havia desempenhado as duas funções ao viver por três anos na República Dominicana, antes de se mudar para o Brasil.

Na capital Santo Domingo, ela fez um curso de massagem e, ao trabalhar num call center, aprendeu a falar espanhol e inglês. Como já conhecia o francês e o creole, as línguas oficiais do Haiti, passou a dominar quatro idiomas.

INFÂNCIA E TERREMOTO

Nadine cruzou a fronteira com a República Dominicana após o terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Ela vivia no país natal com o avô, que lhe criara desde que seus pais haviam morrido, em sua infância. Apesar dos crescentes problemas para enxergar, conta que "tinha tudo de que precisava".

Filha única, Nadine diz ter herdado duas casas dos pais, o que lhe garantiu certa segurança financeira. No entanto, o terremoto pôs abaixo os dois imóveis, causando-lhe um grande prejuízo.

Como o avô estava velho e não podia sustentá-la, Nadine foi morar com parentes na República Dominicana. "Eles tratam muito mal os haitianos lá", lembra.

Estima-se que 500 mil pessoas nascidas no Haiti ou de ascendência haitiana vivam na República Dominicana. Grande parte do grupo está num limbo jurídico desde que, em 2013, a Justiça do país decidiu que filhos de imigrantes ilegais nascidos após 1929 não têm direito à cidadania dominicana, o que abriu o caminho para deportações em massa.

Nadine diz ter decidido deixar o país após gastar 30 mil pesos dominicanos (cerca de R$ 2.100) para tentar regularizar sua documentação, sem êxito. "Doeu muito o meu coração." Ela soube que um tio havia migrado para o Brasil e que o país era mais aberto a estrangeiros.

Com as economias que lhe restavam, voou da República Dominicana até o Equador e, de lá, contou com a ajuda de outros haitianos para viajar de ônibus até a fronteira do Brasil com o Peru.

"Pensei que o Brasil poderia me ajudar, porque havia progresso no Brasil", ela disse em inglês ao ser entrevistada ainda no abrigo, em 2013. No país, diz ter notado semelhanças entre haitianos e brasileiros.
"A alegria do brasileiro se parece muito com a nossa. E quando você tem alegria, não falta nada."

'NADJÍNE'

Hoje Nadine fala português com desenvoltura e se apresenta como "Nadjíne", versão abrasileirada de seu nome. Foi sua habilidade linguística que chamou a atenção de funcionários do alojamento no Acre.
Como não contavam com intérpretes, eles passaram a recorrer a Nadine para traduzir diálogos com imigrantes haitianos, senegaleses e dominicanos.

Um dos funcionários lhe sugeriu que tentasse a sorte em Brasília e lhe pôs em contato com pessoas que poderiam ajudá-la na capital. Essas pessoas, diz ela, acabaram se tornando sua "família adotiva".

Nadine passou alguns meses na casa deles e ouviu que uma faculdade próxima, na cidade-satélite de Taguatinga, abrira inscrições para o vestibular. Ela se registrou e fez a prova para direito. Passou. "Foi o dia mais feliz da minha vida", recorda.

Mas Nadine não tinha dinheiro para pagar o curso, e sua "mãe adotiva" sugeriu que ela procurasse um trabalho e, quando estivesse estabilizada, tentasse a vaga outra vez. Nadine resolveu se matricular mesmo assim.
"Eu disse para ela: 'eu vim aqui para estudar. Se fosse para ficar sem fazer nada, não precisaria ter vindo'."

No primeiro semestre, Nadine pagou as mensalidades da faculdade Mauá com a ajuda da família adotiva. Até que conseguiu um emprego de auxiliar administrativa na própria instituição e ganhou uma bolsa integral para prosseguir com o curso.

Nas aulas, Nadine anda sempre com um gravador. A haitiana acessa os livros por meio de um programa de computador que lê os textos para ela.
Hoje ela aluga um apartamento perto da faculdade, em Vicente Pires.

'DOM DE CONVERSAR'

A haitiana já planeja os próximos passos. Depois de se formar, quer seguir a carreira diplomática. Ela pretende usar a facilidade que tem de se comunicar para ajudar países a se entenderem.

Religiosa, é adepta do adventismo-, Nadine diz ter recebido de Deus o "dom de conversar". "Eu gosto muito de paz, de tranquilidade, e acho que posso ajudar o mundo com esse dom."

Como a legislação brasileira proíbe a contratação de diplomatas estrangeiros, Nadine sabe que talvez tenha de buscar trabalho em outros países.

Por enquanto, ela tem outro objetivo mais imediato: publicar um livro sobre sua vida. Nadine começou a escrever a obra neste mês e pretende terminá-la até o ano que vem.

Ela diz acreditar que sua trajetória possa inspirar outras pessoas. "Não vou dizer que tenho tudo, mas estou feliz porque, apesar de todos os problemas, consegui encontrar o meu caminho."

Fonte: JOÃO FELLET
DA BBC BRASIL



# 9. DV-INFO

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

* O sumiço dos telefones espertos abaixo dos quinhentos reais
Por: Felipe Ventura, para o portal Gizmodo Brasil

As vendas de telefones espertos (smartphones) estão em queda no Brasil e os preços estão aumentando. Você já conhece a maioria dos culpados - crise econômica, alta do dólar, fim da Lei do Bem - mas existe um motivo adicional que você talvez não tenha imaginado.

Dados da consultoria GfK obtidos pela Folha mostram que só 17% dos telefones espertos vendidos no primeiro trimestre custavam até 499 reais. No mesmo período do ano anterior, eram 40%. Enquanto isso, smartphones intermediários - de 500 a 1499 reais - saltaram de 56% para 75%. O restante fica para o segmento premium, representado pelos iPhones e pela linha Galaxy S/Galaxy Note.

Motivos: Por que isso aconteceu? Sim, o dólar alto encareceu componentes dos telefones espertos que são montados no Brasil; e o fim da Lei do Bem retirou um incentivo fiscal que mantinha os preços em patamares menores.

Há também outro motivo: uma mudança no perfil de compra. Muitas pessoas já têm um telefone esperto - 65% dos donos de celular, segundo a IDC – e quando pensam em trocar, elas querem um modelo melhor e mais caro. Norberto Maraschin Filho, vice-presidente da Positivo, diz à Folha: “os usuários que querem apenas fazer o básico, ter o celular para serem localizados, vão desaparecendo ao longo do tempo”.

É uma tendência que já está acontecendo, por exemplo, na China: o preço médio dos telefones espertos aumentou de 260 para 319 dólares num ano, porque o país está saturado de aparelhos baratos e consumidores querem algo mais premium; isso vem prejudicando empresas como a Xiaomi.

Estratégia: No Brasil, as fabricantes já vinham mirando em patamares mais altos de preço há algum tempo. No ano passado, a Samsung lançou o Galaxy J1 – que deveria ser um modelo baratinho – por 679 reais. A LG, por sua vez, lançou modelos básicos a partir de 529 reais.

Também tivemos por aqui o sumiço da Microsoft, que apostava forte nos modelos de entrada. Há um ano, a empresa lançava o Lumia 435 por 329 reais e tinha modelos mais antigos e ainda mais baratos, como o Lumia 530. Todos foram gradualmente sumindo do mercado à medida que a Microsoft mudou de estratégia e parou de apostar em smartphones próprios.

Existem algumas empresas - como Alcatel e BLU - que ainda oferecem telefones espertos abaixo dos 500 reais; e há uma esperança que esses aparelhos fiquem mais baratos, já que uma liminar obtida pela Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) trouxe de volta a Lei do Bem. A associação avisa, no entanto, que “as empresas ainda estão avaliando, com suas equipes, os efeitos da decisão e o melhor modo de aplicá-la”.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* entrevista: Deborah Prates

Advogada há mais de 20 anos, quando ficou cega em 2006, Deborah Maria Prates Barbosa se reinventou. Hoje ela é uma batalhadora dedicada ao movimento da pessoa com deficiência e à causa da “Acessibilidade Atitudinal”, expressão que dá nome ao seu livro lançado em outubro. Articulista da Revista Reação há cerca de 5 anos, está presente em praticamente todas as mídias e com sua voz ativa e contundente, vem fazendo da militância seu projeto de vida

Revista Reação - Você acaba de lançar um livro com suas crônicas, chamado “Acessibilidade Atitudinal”, expressão que tem sido sua bandeira há muitos anos. Como você define esse conceito ?

Deborah Prates
 -  Defino a Acessibilidade Atitudinal como o acesso ao interior do homem. Eis a imensurável e inenarrável dificuldade. 
Como adentrar nesse inacessível endereço ? 
Atos podem ser comandados. Tudo o que está do lado de fora do homem pode ser ordenado. 
Uma alta patente pode ordenar aos seus comandados, por ilustração: Soldados, marchem ! 
À ordem, segue-se o ato. Porém, a mesma autoridade não tem o poder para ordenar: Soldados, sejam solidários, amem ! Com o livro, provo ao leitor exatamente isso. Penetrar na reserva humana chamada sentimento é que são elas. No meu livro, sirvo-me das minhas crônicas com o fim de dar fundamento ao leitor acerca do viver das pessoas que integram os grupos sociais vulneráveis, de maneira a levá-lo a rever a cruenta história que a civilização escreveu, especialmente sobre as pessoas com deficiência. É forçoso se colocar no lugar do outro para avaliar as situações. Para esse exercício, mister se faz encarnar o papel do outro, melhor explicando, encontrar a ética. Cada um de nós, individualmente, tem que assumir, intuir, o verdadeiro conceito de inclusão, qual seja: incluir 
é PROCESSO de construção de uma sociedade igual para todos. 

RR - Antes de você ficar cega, qual era sua experiência com pessoas com deficiência ? 
DP
 - Nenhuma. Não tinha nenhuma pessoa com deficiência no meu rol de amizades, nem próximas, nem remotas. Jamais imaginei ser atropelada pela cegueira. Se tivesse conhecido a Acessibilidade Atitudinal quando era pessoa sem deficiência, indubitavelmente teria agregado forças para um Brasil mais acessível. É por isso que repito em minhas palestras que: antes Nascida em Jacarezinho/PR, Deborah mora no Rio de Janeiro e tem uma filha, Alice Mabel, que estava 
com 12 anos na época, quando ela precisou tomar corticoides para um pulmão afetado, mesmo tendo glaucoma. “Filha, você prefere uma mãe morta ou uma mãe cega ?”, conta que perguntou a advogada para sua pequena menina. A resposta dela foi de que preferia uma mãe cega. Em 15 dias, devido ao aumento exagerado da pressão ocular provocada pelo tratamento, Deborah Prates perdeu totalmente a visão.
Em 2008, uma viagem aos Estados Unidos rendeu seu futuro e inseparável companheiro, o cão-guia Jimmy. Foi com ele que apareceu pela primeira vez na imprensa e teve a certeza que sua vida seria lutar contra a discriminação em relação às pessoas com deficiência. Era 2009 e Deborah participaria de uma matéria na TV sobre o trabalho de Jimmy. Ela marcou com a equipe de reportagem no Fórum Central do Rio de Janeiro, mas, para sua surpresa, o cachorro foi impedido de entrar pelo desembargador que era presidente na época. Foi uma grande confusão, outros veículos de imprensa 
se interessaram pelo caso e posteriormente Jimmy foi aceito. Ela entrou com uma ação de 
reparação por danos morais que demorou mais de 5 anos tramitando mas, no final, conseguiu 
ser indenizada.
Hoje ela faz palestras por todo o País, é membro de várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tanto em nível federal como no Rio de Janeiro, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), onde foi a primeira advogada com deficiência a tomar posse em 172 anos da 
instituição, faz vídeos no YouTube, já apresentou um programa de rádio por 2 anos e até se candidatou a vereadora em 2012. 
Ativista, advogada e multimídia, vamos conhecer um pouco mais do seu trabalho, sua vida e 
seus projetos. 

Entrevista da deficiência eu era uma “enxergante” cega; hoje sou uma cega “enxergante” !

RR - De lá para cá você acredita que a situação mudou ? 
DP
 - Houve melhoras substanciais desde aquela época ? Não. Estou certa de que a situação em nada mudou. As pessoas com deficiência ainda não compreenderam que os costumes não são inocentes, tampouco as leis são a solução para a real inclusão. Como advogada também senti dificuldades para entender o porquê das leis não serem cumpridas nesse Brasil. Passei a estudar dia e noite e evoluí para a seguinte resposta em forma de pergunta: Direito, onde está e para que serve ? Para as pessoas com deficiência o Direito está na melhor legislação do planeta. E, lamentavelmente, para nada serve, vez que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF) a cumpre ! A conscientização, a educação, só virão com a implementação da Acessibilidade Atitudinal. E queremos mais leis e mais leis. Se metade das leis vigentes fossem cumpridas esse Brasil já seria o paraíso ! As mudanças hão que começar por nós. Urge assimilarmos o pensamento de Mahatma Gandhi: “Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo.”

RR - É notório seu interesse pela comunicação, escrevendo aqui nesta revista há tanto tempo,  mantendo um Blog e uma página ativa no Facebook, tendo apresentado um programa de rádio e 
participado de inúmeras reportagens e documentários sobre a pessoa com deficiência. Qual a contribuição que você pode dar nesse sentido ? 
DP
 -  Qual o meu legado, depois do desembarque, para esta e para as gerações futuras ?  
Penso que para mim pouco ou quase nada farei. Contudo, tenho, enquanto ser humano que sou, 
uma obrigação com as futuras gerações. Sei o peso e a intensidade da dor do preconceito e seguida discriminação, razão pela qual não quero que os futuros humanos passem por essas horríveis experiências. Assim, o meu trabalho é o de retirar pedras depositadas sobre as sementes que não tiveram a oportunidade de germinar por estarem espremidas. Sinto que a atmosfera é propícia e as sementes começam a brotar. Caberá às gerações futuras regar e tratar dessas plantações, cientes de que nos jardins também nascem ervas daninhas, as quais deverão ser arrancadas, aniquiladas, para que não prejudiquem a rebentação das boas flores. Eis o meu singelo legado fincado na  Acessibilidade Atitudinal. Com o homem tratado, as demais e necessárias acessibilidades brotarão. Logo, creio em todo tipo de diálogo, comunicação.

RR - Você comprou uma grande briga em prol dos advogados cegos para que pudessem peticionar em papel e não apenas por meios eletrônicos. Como foi essa luta e em que pé está a situação ?
DP
 -  Voltamos à pergunta: Direito, onde está e para que serve ? A partir de 18 de dezembro de 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), açodadamente, obrigou os advogados brasileiros a falar com o Judiciário apenas eletronicamente. Ignorou, solenemente, o Artigo 9 da nossa Convenção, bem como o planetário Consórcio W3C  (que dita as regras de acessibilidade para a web) e a própria 
Recomendação 27/2009, na qual orienta os Tribunais subordinados que retirem todas as barreiras que possam obstaculizar as pessoas com deficiência a usufruírem das mesmas oportunidades concedidas aos humanos sem deficiência. Mandou o CNJ aos brasileiros o seguinte recado: Façam o que eu recomendo, contudo, não o que eu faço ! Ante a inobservância do Consórcio W3C os leitores de tela dos cegos nada podiam ler. Inconformada com a discriminação foi que ingressei junto ao CNJ com uma medida administrativa para voltar a peticionar em papel até que a acessibilidade fosse feita, na qual solicitei, em caráter, antecipatório, igual pedido. Em resposta, o então ministro Joaquim Barbosa negou o pedido e ainda ordenou que o processo fosse arquivado, já que havia outro semelhante da autoria da OAB. Fundamentou Barbosa que eu não havia lhe dado qualquer motivo que lhe amparasse o pedido. Ora, com a inconstitucional Resolução 185, o CNJ simplesmente BANIU a advogada Deborah Prates da advocacia, já que ficou impedida de, com independência e liberdade, patrocinar quaisquer causas. Desse modo, perdeu seu trabalho e, consequentemente, perdeu seus alimentos, sua dignidade e sua honra. Após essa catástrofe, Barbosa ainda afirmou que nada aconteceu à advogada ! O Ministro Ricardo Lewandowski recebeu-me em 
seu gabinete, quando tive a honra de sustentar o cumprimento da nossa Convenção. Posteriormente, em ação de mandado de segurança que ingressei, deferiu pedido liminar para que eu voltasse a peticionar em papel, até que o PJ ficasse acessível. Essa demanda está em curso no STF. Hoje faço parte de um grupo de trabalho no CNJ que tem por objetivo corrigir as falhas do sistema. Os trabalhos duram mais de ano, sem que exista uma data para seu lançamento.

RR -  E o Jimmy ? Como ele mudou sua vida ? Por que continua tão difícil aqui no Brasil o acesso a um cão-guia ? 
DP 
- Bem, Jimmy Prates veio num momento espinhoso da minha vida. Optei por um olho quadrúpede na quinzena que denominei O APAGAR DAS LUZES. Nesse consciente final da visão corri para o Instituto Benjamim Constant em busca de socorro, melhor explicando, atrás de vaga em curso de mobilidade, a fim de aprender a arte de usar uma bengala. Recebi um não do tamanho do impacto que estava atravessando ! Não havia vaga no curso a começar, tampouco havia previsão de novo. Como não havia vaga ? Então, um ser humano tem que marcar data para ficar cego ? Comecei a enxergar o Brasil na questão social e logo conclui ser a cegueira opcional a pior delas. Consegui, nos dias de momentos de folga de um instrutor, que me fossem ministradas seis aulas de bengala. Entendi que havia perdido completamente a noção do espaço aéreo. Eu começava com a bengala num canto direito e logo terminava na extremidade esquerda. Passei a andar pelas diagonais da vida. Compreendi que a bengala era tão cega quanto eu, pelo que não tive dúvida em batalhar por um cão-guia. Fui à luta e, na decolagem para Nova Iorque, percebi o sabor da minha primeira vitória rumo a uma qualidade de vida melhor. Trouxe Jimmy Prates. 
Um ser iluminado, singelo, solidário... verdadeiramente um “pessocão”. Deixei de andar na 
diagonal ! Não mergulhava mais os meus pés nas poças d’água ! Deixei de ser a coitada da 
ceguinha ! Com muita honra recebi e assimilei o título: A MULHER DO CACHORRO. Tenho para 
mim que num casamento o dia a dia é fator de sérios desgastes em qualquer relação. Já o meu cotidiano com Jimmy é melhor e melhor. Na primeira hipótese, a cada dia estamos mais perto do fim. Na segunda, a cada dia estamos mais perto da sublimação, porque a dupla (cão-guia e usuário) vai se adaptando mais e mais. 
Não faz muito que li em uma mensagem: “Recomendações ao seu esposo Jimmy!”

RR - Depois do lançamento do livro, quais são seus planos ? 
 DP
 - Estou na metade do meu segundo livro, intitulado “Condomínio Brasil”. Será uma segunda parte do “Acessibilidade Atitudinal”, com outra abordagem, enfoque. Quero provar à sociedade 
que uma cidade acessível, de longe é só para as pessoas com deficiência. Ao contrário, serve 
para toda a gente inteligente brasileira ! Lamentavelmente precisamos do bendito dinheiro. 
Assim, vou correr atrás de novo patrocínio, já que acredito piamente ser o livro uma gigantesca 
modalidade de dialogar com a sociedade de uma forma lúdica. À vista disso, creio no livro como meio de levar a acessibilidade atitudinal por esse mundão. Estamos caminhando e sem medo de encontrar a felicidade!



# 11.PERSONA

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

* Entrevista: TEREZINHA GUILHERMINA (ATLETISMO PARALÍMPICO)

Natural de Betim (MG), Terezinha Guilhermina nasceu com retinose pigmentar, doença que provoca a perda gradual da visão. De uma família humilde, com doze irmãos, ela encontrou no atletismo o alicerce para superar as dificuldades da vida. Começou a correr e não parou mais.
Quando ganhou o seu primeiro prêmio em uma corrida, usou o dinheiro para realizar um sonho de infância: comprar um iogurte. Com o passar dos anos, aquele iogurte ficou ainda mais saboroso. Terezinha se transformou em um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. Com seis medalhas paralímpicas no currículo, ela se tornou a atleta mais veloz do mundo na sua categoria. Exemplo de humildade, simpatia e perseverança, Terezinha se prepara para a sua quarta participação em Jogos
Paralímpicos.

Esporte Essencial: Para começar, conte um pouco da sua iniciação no esporte.
Terezinha Guilhermina: Eu comecei no esporte depois de ter concluído o segundo grau técnico em Administração. Ia ter um projeto de atletismo para pessoas com deficiência na cidade de Betim, em Minas Gerais, onde eu morava. Na época, me inscrevi para natação porque eu tinha maiô e não tinha tênis para o atletismo. Voltei para casa um pouco frustrada, porque já tinha participado de um projeto para natação quando tinha cerca de 14 anos. Mas nadar sempre é um pouco mais  complicado, você precisa 
de um lugar bem específico, que é a piscina. Já correr, eu imaginava que poderia fazer em qualquer lugar. Contei essa situação para a minha irmã, que era empregada doméstica, e ela me deu o único tênis que tinha. No dia seguinte, já me inscrevi para a aula de atletismo. 
O técnico me levou de carro para o treino. Era uma distância de 5 km e ele disse: "O dia que estiver correndo até aqui, você vai estar bem". Comecei a treinar e passei a ter muitas dores na canela, porque fazia sempre mais do que o técnico mandava. 
No atletismo, achava que tinha encontrado uma coisa para fazer que as portas do preconceito não conseguiriam fechar. Passei a treinar mais acreditando que aquilo podia mudar a minha história. Eu falava que queria ser a melhor do mundo. Foi quando participei de uma corrida de rua, de 5 km, que na época tinha um prêmio de 100 reais para o primeiro, 80 para o segundo, 60 para terceiro. Eu ganhei o prêmio de 80 reais e me senti milionária. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Sou de uma família bem humilde. Com esse dinheiro, comprei um iogurte, que era o que eu sempre quis tomar. Sou de uma família de doze irmãos, meu pai era faxineiro e minha mãe empregada doméstica. Éramos bem simples mesmo, não tinha iogurte e nem comidas diferentes em casa. Carne, por exemplo, só comíamos uma vez por semana e sempre era um pedaço de frango. Por isso, quando era criança, criei essa fantasia de tomar iogurte. Quando comprei o iogurte, descobri que poderia realizar todos os meus sonhos através do esporte. E comecei a acreditar cada vez mais. Comecei a treinar com o pessoal da Adevibel (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) e fui para a minha primeira competição em Santa Catarina. Eu nunca tinha saído de Minas. Naquela época, corria na rua, provas de até 21 km, e passei a correr na pista também, os 100, 200 e 400m. Fui convocada para o Pan-Americano em 2001, na Carolina do Norte e viajei pela primeira vez para fora do Brasil. Entrei na seleção e não saí mais.

EE: Na época que você estava começando, o esporte paralímpico ainda não tinha a visibilidade que tem hoje. Como era a estrutura para os atletas?
TG: Na primeira competição paralímpica que participei, eu dormi no chão. No lugar de comida, os atletas só lanchavam. Não tinha estrutura, não havia cozinheiro. 
É impossível comparar o que temos hoje com aquela época. O Circuito Caixa, por exemplo, são três etapas certas por ano. Naquela época, as competições às vezes eram canceladas em cima da hora. Muitas vezes eu me preparava, treinava e quando chegava no local, não ia ter mais competição. Isso desmotivava muito. Hoje, graças a Deus, não tem mais acontecido.

EE: Quais as principais mudanças daquele tempo para agora?
TG: Hoje temos um Circuito Nacional e um Regional, patrocinado pela Caixa, para atletas que estão iniciando. São competições que já sabemos o calendário com antecedência. 
Em termos de patrocínio, também melhorou muito, temos o apoio do Governo Federal com o Bolsa Pódio. Eu tenho, por exemplo, patrocínio da Caixa e da Visa. Criaram o programa chamado Time São Paulo, que reúne os melhores atletas do Brasil. Com certeza, hoje, tenho condições de ser uma atleta que vive especificamente do esporte. 
A estrutura financeira e física para treinar são muito melhores, assim como a visibilidade. A mídia tem permitido que muitos atletas paralímpicos apareçam mais, o que proporciona uma quebra de preconceito e gera mais adeptos e apoiadores para o movimento. Isso faz toda diferença lá na frente.

EE: Como é a sua situação financeira hoje? O esporte te proporcionou uma vida com conforto?
TG: Sim, hoje tenho condições de viver do esporte e ter tudo que preciso para ser uma atleta campeã. Tenho os patrocinadores, um nutricionista que me acompanha, um fisioterapeuta e toda uma estrutura em volta.
Terezinha exibe orgulhosa a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Londres
 
EE: Você sente o efeito da visibilidade que o esporte paralímpico ganhou nos últimos anos no dia a dia? As pessoas já te reconhecem na rua?
TG: Sem dúvida. O reconhecimento aumentou muito. Às vezes as pessoas me olham na rua e sabem que me conhecem, mas não têm certeza de quem sou. Mas, quando estou vestida de atleta, na maioria dos lugares as pessoas me reconhecem, querem tirar fotos comigo. Apesar disso, acho que o retorno maior é com os atletas jovens. Por causa da visibilidade que começamos a ter, muitos atletas jovens surgiram em todos os esportes paralímpicos. Hoje nós temos uma Paralimpíada Escolar com mais de mil atletas com menos de 18 anos. Atletas em diferentes modalidades e com diferentes deficiências. Isso deixa um legado e a certeza de que o Brasil é um país que terá um futuro paralímpico forte e consolidado. Mas sem a ajuda da mídia, isso jamais teria acontecido. Vale a pena ser atleta paralímpica. Valeu a pena passar por todas as privações no início da carreira para chegar hoje e fazer parte desse sucesso, dessa história que ficou gigante.

EE: Quando a mídia começou a dar esse reconhecimento que vocês tanto merecem, alguns atletas comentavam que o foco estava muito na questão da superação e não nos resultados e marcas. Você acredita que o foco mudou atualmente? A mídia já olha para vocês como atletas que estão lá para buscar medalhas, conseguir marcas e não apenas na questão da superação?
TG: Hoje, acredito que já tenha mudado bastante a mentalidade da mídia e da população. Essa mentalidade de super-herói ficou mais acentuada, agora com outro enfoque. 
Acho que exagerou para o outro extremo. "Vocês são tão bons que superariam os convencionais". Lembro que no ano passado, participei de uma reportagem e, depois, nos comentários, havia gente falando que eu devia compor o revezamento olímpico do Brasil. São coisas muito diferentes. Quem vê de fora, às vezes não consegue entender as especificidades do esporte paralímpico. Nós temos várias provas de 100m por causa das classes de deficiência. Tem a deficiência física, intelectual, visual. São diferentes deficiências e, por isso, várias provas de 100m. Na Olimpíada só tem uma. Essas especificidades que ainda não conseguimos apresentar, talvez por ainda não ter o espaço que poderíamos ter na mídia. A população não entende isso. Acha que somos super-heróis e, às vezes, critica o atleta olímpico que é tão atleta, tão brasileiro e tão vencedor quanto nós.

EE: Sua primeira Paralimpíada foi em Atenas 2004. E logo na estreia você conseguiu a sua primeira medalha, o bronze nos 400m. Conte como foi aquele momento de estar pela primeira vez entre os melhores do mundo.
TG: Foi uma emoção singular. Eu não tinha a noção da dimensão de uma Paralimpíada. Só de estar lá já era completamente diferente de todas as competições que já tinha participado. O nível de cobrança é muito maior, o nível dos atletas, também. Ter ficado entre as três do mundo ali foi um presente. Eu digo que a minha medalha em Atenas veio em formato de uma chave, abriu muitas outras portas para mim. Na sequência, consegui ser patrocinada pela Caixa e comecei a entender um pouco mais uma série de coisas. Voltei a correr provas de velocidade. Em Atenas eu corri 400, 800 e 1500m. Na época, treinava para correr provas de rua para ganhar dinheiro, porque não tinha como ganhar dinheiro na pista. A partir de 2005, voltei para as provas mais rápidas, passando a correr os 100, 200 e 400m. Foi quando quebrei o recorde mundial nas três provas.

EE: Na época em que o esporte paralímpico estava engatinhando no Brasil, tivemos alguns atletas que deram o pontapé inicial. No atletismo, o principal ícone foi a Ádria dos Santos, que conquistou inúmeras medalhas em Jogos Paralímpicos. Ela é uma referência para você?
TG: Sem dúvida. A Ádria e o Clodoaldo, na natação, foram os dois protagonistas do início deste movimento paralímpico. Em Atenas, os dois foram os atletas que tiveram maior visibilidade. A Ádria já era medalhista, mas ainda não havia cobertura da mídia. Com certeza ela é uma grande referência do esporte paralímpico, assim como o Clodoaldo.

EE: Das suas seis medalhas em Jogos Paralímpicos (três ouros, uma prata e dois bronzes), dá para destacar alguma como a mais especial?
TG: Sem dúvida foi a medalha dos 100m em Londres. Por dois motivos. Primeiro porque o Guilherme, meu guia, na noite anterior tinha caído e se machucado na final dos 400. Nós vivemos a dor na noite anterior e a alegria no dia seguinte. O outro motivo foi por ter quebrado o recorde mundial da prova e ter ido para o Guinness Book como atleta cega mais rápida do mundo. Foi um reconhecimento com bastante significado para mim, porque desde o início da minha carreira eu sonhava em ser a melhor do mundo. Entrar no Guinness Book sem dúvida consolidou essa realidade.

EE: Já que você citou o Guilherme Santana, seu guia, fale um pouco sobre a relação de vocês, corredores, com os guias, que muitas vezes passam despercebidos. Como é feito esse trabalho?
TG: Desde que comecei a correr com guia, sempre fiz esforço para chamar atenção para o trabalho deles. Sempre dei algumas das minhas medalhas no pódio para o guia. 
A partir do Pan de Guadalajara, em 2011, o guia passou também a receber medalha. Mas até aquele momento, os guias só recebiam a medalha que eu dava quando ganhava mais de uma nas competições. 
Na vida do atleta, a função do guia é similar a de um piloto de Fórmula 1. Precisa ter um bom piloto para levar o carro no seu máximo. E o carro precisa ser bom para ser melhor que todos. Então, quando você tem o melhor piloto e o melhor carro, você tem o campeão. Assim também é na relação entre atleta e guia. Para um atleta cego, o atletismo não é um esporte individual, é coletivo. Nós somos um time e conquistamos 100% da medalha juntos. Sem treino, sem respeito e sem a valorização de ambas as partes, isso não aconteceria. 

EE: Você está com o Guilherme há quanto tempo?
TG: Desde 2010. Juntos, já quebramos seis recordes mundiais.

EE: Nessa prova que você citou, os 400m em Londres, depois que o Guilherme caiu pista, ele se levantou e vocês completaram a prova com o Estádio Olímpico inteiro aplaudindo. Apesar do momento difícil, foi uma emoção especial ali?
TG: Foi um momento extremamente tenso. Antes da prova, falei com o Guilherme: "Quero a medalha de ouro nos 400. Quando estiver faltando 120 metros, você me avisa, porque vou ampliar a passada e vamos correr mais forte nos últimos 100. Vamos fazer o que for necessário para conseguir essa medalha". Só que faltando 150 metros ele começou a sentir e começamos a descoordenar. Quando ele falou 120, eu fui e ele ficou. Nós perdemos completamente a  coordenação e, de repente, ele soltou a cordinha. 
Estava muito barulho no estádio. Se continuasse os últimos metros, conseguiria correr em linha reta, mas como eu já vinha de uma prova, não ia dar conta. Então eu voltei e me joguei no chão também. Naquele momento passou muita coisa na minha cabeça, menos que aquilo estava acontecendo comigo em uma final de Paralimpíada. Mas levantei, chamei o Guilherme e nós completamos a prova. Eu estava preocupada, porque ele realmente estava muito abatido. Como já disse, nós somos um time. Para mim, não valeria a pena perder um guia e ganhar uma medalha. No dia seguinte, continuei com o guia e ganhei a medalha. Então, fiquei com os dois (risos). Eu entendi aquilo 
como uma oportunidade de valorizar o ser humano. Acredito que pessoas se relacionam, amam, desejam e são felizes. Coisas são construídas, são objetos de desejo e não são capazes de nos fazerem felizes. Então, por isso escolhi o Guilherme e não a medalha. 

EE: Rio 2016. O que passa na sua cabeça quando pensa nos Jogos Paralímpicos em casa, com a torcida apoiando?
TG: Eu espero e desejo que seja uma festa similar à que foi em Londres, só que agora, com tudo em português (risos). Londres foi a melhor competição que já participei na vida, a melhor Paralimpíada das três. Em especial pela participação do público, pelo reconhecimento que o público estava dando para gente. As arquibancadas sempre lotadas, todo mundo valorizando e prestigiando o nosso trabalho. Os organizadores colocaram telões para as pessoas assistirem nas ruas. Então, muita gente nos reconhecia. 
Até hoje, quando vou à Inglaterra participar de competições, muita gente reconhece. Eu espero que o Brasil, por ser um país mais festeiro e ser a nossa casa, consiga fazer nas Paralimpíadas de 2016 uma festa onde a cereja do bolo, de preferência, sejam os atletas brasileiros. Eu estou me  preparando. Já saí de Londres sabendo que a pressão ia ser grande em cima de mim. Estou trabalhando psicologicamente para isso. Espero chegar melhor no Rio do que cheguei em Londres.

EE: Você vai para as três provas de novo, 100, 200 e 400m?
TG: Isso! Vou para as três. Se tiver o revezamento, estou estudando a possibilidade de uma quarta, mas vamos ver... 
Terezinha correndo ao lado do guia Guilherme Santana nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012
 
EE: Vai ser a sua última participação em Jogos Paralímpicos, ou você pretende chegar a Tóquio 2020?
TG: Não tenho certeza sobre isso. Psicologicamente não me faria bem imaginar que essa seria minha última competição. Não pretendo chegar em 2016 puxando o freio. 
Acho que para parar, você tem que desacelerar e nesse momento eu quero viver 2016 com toda intensidade das emoções. Se vai ser a minha última Paralimpíada, ainda não decidi. Vou chegar lá muito bem preparada para realmente viver toda a festa que vai ser.

EE: Você está com 36 anos e o seu desempenho não declinou com a idade. Pelo contrário, você está cada vez melhor. Qual o segredo disso? Existe alguma modificação no seu estilo de treinamento de uns anos para cá?
TG: O meu segredo seria Deus. Só Deus para explicar esse talento todo. Seria muito arrogante dizer que sem a ajuda de Deus eu estaria no lugar que estou. Sou uma atleta sem histórico de lesões sérias. Isso é uma vantagem grande porque a minha musculatura já é bem adaptada. O que eu fiz lá no início da carreira, quando corria provas na rua, de 21 até 30 km, me deu uma condição muscular um pouco diferente. Além disso, eu não me lesiono porque paro antes. Respeito muito o que eu posso fazer no treino. Hoje tenho todo apoio e respeito muito as regras, em especial, as que o meu corpo dita. Se o atleta se conhece, a chance não se machucar é grande. Eu posso ter 36 anos, mas me considero, fisicamente, com menos de 20. E acho que os resultados dizem isso. Ano passado, igualei o recorde mundial dos 100m. Já bati esse recorde várias vezes em treino. Esse ano comecei com 99% do recorde mundial na minha primeira competição. 
Eu gosto de treinar, gosto de ser a melhor, gosto de competir. Desafio é o meu prato favorito. Não me intimido. Respeito todas as minhas adversárias. O dia que me considerar boa demais, eu mudo de esporte. Eu treino porque tenho alguma coisa para melhorar. Se não tiver nada para melhorar, não precisa treinar (risos).

EE: Dentro do esporte, você já realizou todos os seus sonhos ou falta algum ainda?
TG: Realizei alguns sonhos, mas não todos. Ainda falta bater algumas marcas pessoais que estabeleci e ainda não consegui chegar lá.

EE: Tem algum ídolo no esporte?
TG: Tenho dois. O Pelé, por tudo que fez na carreira, o reconhecimento mundial que teve. O admiro e respeito. E também o Ayrton Senna, pela sabedoria, pela humildade e por ter tido a oportunidade de morrer fazendo aquilo que mais gostava, acho um privilégio.

EE: Qual a sua opinião sobre o doping?
TG: O doping não deveria estar no esporte. O esporte é esporte porque existe regra e disciplina. Mas como nós lidamos com seres humanos, às vezes a pessoa se empolga um pouco mais. Eu penso assim: treino funciona e não dá no doping. E o que precisa fora do treino para ter resultado? Só se for a ajuda de Deus. Como psicóloga e como atleta também, acho que falta um pouco mais de informação, um pouco mais de motivação, um pouco mais de treino para as pessoas que se dopam.

EE: Para você o esporte é essencial?
TG: Sem dúvida para mim o esporte, em especial o atletismo, é essencial. É a minha vida, a minha obra de arte. Eu diria que um artista, um pintor, por exemplo, vive para pintar e o quadro que ele pinta é a sua obra de arte. Quando estou na pista, é o meu palco, é onde tenho que mostrar o que posso fazer de melhor. É onde faço o que mais gosto, com todo o meu amor. Tento fazer com toda a minha alma para que todos vejam que sou uma pessoa realizada dentro da pista. É como me sinto ali.
É o meu show. Cada um dá show do jeito que pode, o meu é correr (risos).

//Fonte: www.esporteessencial.com.br



# 12.SAÚDE OCULAR

* A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* Tecnologia a serviço da visão subnormal

- Uma bengala e um cão-guia não são as únicas saídas para pessoas que têm visão subnormal. Recursos desenvolvidos pela indústria e adequados a cada caso conforme avaliação médica já são facilmente acessíveis à população e permitem ao portador de baixa qualidade de visão ganhos em qualidade de vida e fundamentalmente, independência.

A visão subnormal é diagnosticada quando não tem condições de ser corrigida ou melhorada com tratamento cirúrgico ou utilização de óculos comuns.

O ideal de visão de uma pessoa é, de acordo com os relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), o ângulo de 20/20. Com esse padrão, estudos mostram que a realidade torna-se acessível à população. Com um nível de acuidade visual de ângulo 20/60 ou ainda mais acentuado, a pessoa possui deficiência, mas ainda detém um resíduo de visão.

Resíduo - "Otimizar esse resíduo visual, tanto no adulto quanto na criança é a função dos recursos existentes atualmente para que o paciente possa assistir televisão, ler, estudar, embarcar no ônibus certo, preencher um cheque para realizar uma compra e, com isso, elevar muito seu ganho de vida", relaciona a médica especialista no assunto do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Dorotéia Matsuura, que abordará o tema durante o XXXIV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, no dia 5 de setembro (quarta-feira) no Centro de Convenções de Brasília.

Recursos - Entre os recursos existentes para aproveitar a visão restante de forma a lhe dar uma aplicação funcional foram desenvolvidos aparelhos como as tele-lupas, a lupas, os amplificadores de imagem e os óculos binoculares.

A tele-lupa é um dispositivo óptico usado para melhorar a visão em ambientes quando a ação acontece à distância, como o caso de uma peça teatral, um filme no cinema ou na televisão.

A lupa é aplicada sobre os objetos, especialmente para a leitura. O aparelho de amplificação de imagem é ideal para permitir que o paciente de visão subnormal consiga ser um usuário de computador, capacitado para ler textos no monitor.

Conforme Dorotéia, o novo instrumento que tem se mostrado capaz de proporcionar maior conforto ao portador de visão subnormal atualmente são os óculos binoculares onde tele-lupas são adaptadas à armação.

Mesmo com a utilização desses recursos, algumas ações a pessoa ainda continuará sem fazer como dirigir carros, pois não é permitido no Brasil. A médica conta, porém, que em 30 estados norte-americanos a legislação já assegura ao paciente de visão subnormal, desde que tratada pelos equipamentos, "aptidão para voltar a dirigir".



Origem - A visão subnormal pode originar-se, por exemplo, em uma degeneração macular senil; em uma retinopatia diabética; em um glaucoma; em uma toxoplasmose; uma catarata congênita; uma retinose pigmentar, adquiridos ou de fundo genético.

Especializada no tratamento desta patologia, a médica do HOB, diz que a visão subnormal sempre existiu e tem várias causas, mas vem aparecendo com maior frequência atualmente em consequência do ganho de anos de vida e envelhecimento da população. "Então aparecem os problemas originados por consequência de outras doenças, são os casos adquiridos", explica.

Observar - Quando é uma criança quem tem visão subnormal os pais podem identificar e procurar tratamento, pois entre outras evidências o portador desenvolve maneirismos, manias, espécie de tiques como bater com a mão na cabeça e esfregar os olhos, alerta a oftalmologista.

Mais informações
Assessoria de Comunicação do HOB

HOB-  Hospital Oftalmológico de Brasília( atfdf@uol.com.br)
Site: http://www.hobr.com.br

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: José 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:


* Timbó, mais uma historinha do meu tempo de I B C.

Você tem oportunidade de ouvir Timbó (música gravada pelo sambista Jamelão), mas tendo esta historinha para ler. História, levemente erótica ou eroticamente humorística, difere do que diz a letra da música, embora aquela tenha dado origem ao apelido designativo do colega em apreço.

Segundo a letra da música, "Timbó foi um grande feiticeiro, Vindo do solo africano, para o rincão brasileiro..."

Não. Timbó, aqui, não foi um grande feiticeiro, nem mesmo um feiticeiro, pelo menos até onde sabemos. Também não veio do solo africano, a não ser pela descendência.
"Cresceu na ilha de Marajó..."

Não. O nosso Timbó não cresceu na ilha de Marajó e, certamente, nem a conheceu. Acredito que tenha crescido no bairro de Vigário Geral, onde afirmava residir, e na Urca, mais precisamente no Instituto Benjamin Constant, onde foi matriculado como aluno em meados dos anos 50 do
século passado e onde, mais que no tamanho, cresceu na estima dos que conviveram com ele.

Timbó chamava-se Jonas da Silva. Era Alto e magro, de riso fácil e presença simpática aos colegas, tipo exato do "Bom Crioulo", designação afetiva que podíamos usar antes do "politicamente correto",
sem gerar melindres e mágoas.

O próprio apelido, Timbó, fora inspirado no samba de mesmo título gravado pelo Jamelão e Jonas o adotou com carinho, evidenciando sua estima pelos colegas.

Bons tempos aqueles, em que correto não era o "politicamente" mas o "amistosamente".

Jonas, (nome registrado em cartório), ou Timbó, (nome registrado na afeição dos colegas) era deficiente visual, isto é, não era cego. Da mesma forma que seus colegas de igual condição visual, e de acordo com norma ditada pelo I B C, Ele cursou a CCV, estudando pelo sistema comum até concluir a 4ª série primária. A partir da 5ª série aqueles alunos eram colocados em turmas regulares, turmas das quais fariam parte até concluírem o curso ginasial.

Particularmente eu considero tal procedimento uma falha no sistema do I B C naquela época, considerando que se criava uma dificuldade muito séria para os colegas deficientes visuais. Ocorre que a partir da quinta série eles tinham que estudar no sistema Braille, da mesma forma
que seus colegas cegos, sendo que eles não haviam aprendido nosso sistema. Acredito que tal dificuldade tenha impedido que alguns colegas deficientes visuais concluíssem o curso ginasial, e até mesmo o primário. Mas foi exatamente na minha turma de quinta série, em 1958, que aconteceu a historinha que passo a contar, envolvendo nosso Jonas, ou Timbó, como você prefira.

O professor Malcher, titular da cadeira de  matemática, estava licenciado e era substituído pelo professor Edson Ribeiro Lemos, de competência inegável, mas que tinha alguns procedimentos particulares que eram um tanto estranhos para nossos hábitos. Certa vez, ao dar uma prova mensal, ele nos deu um questionário com apenas 4 questões, fato que não lhe era habitual. Aparentemente, tudo transcorreu normalmente; mas, no dia da apresentação da correção das provas e das consequentes notas, houve a surpresa:

Antes de informar as notas, disse o professor:
-- Comunico aos senhores que tirei um ponto de cada aluno. A última das 4 questões que compõem a prova trata de matéria que ainda não foi dada em aula. Assim sendo, nenhum dos senhores poderia tê-la respondido.
-- Depois, falando exclusivamente com o Jonas, disse:
-- Quanto a você, Jonas, vai ganhar zero! Acontece que sua resposta está idêntica à de um colega seu, o que mostra que você cola.
-- Exatamente neste ponto, ocorreu o diálogo entre professor e aluno que fez toda a turma rir a bom rir.

Todos sabemos que a palavra não, na linguagem oral é pronunciada "num": -- Eu num falei, eu num comprei, eu num digo ... etc. -- Pois bem: Como resposta à afirmativa do professor que o Jonas colava, ele respondeu:
-- Eu num colo. -- Cola, -- repetia o professor, -- num colo, repetia o Jonas, e, cada vez mais alto.

É impossível descrever o quase delírio em que a parte masculina da turma entrou com estrondosa gargalhada. 

Mas, por incrível que possa parecer, este episódio teve um final feliz.

Alguns dias depois, nosso querido professor reviu sua decisão e devolveu o ponto a cada aluno, e nem mesmo manteve o zero do Timbó. Não sei se algum colega dele com quem ele haja comentado o assunto abriu seus olhos para injustiçados que certamente haveria com aquele julgamento já que, afinal, havia alunos repetentes que, por isto mesmo, poderiam conhecer a matéria da "questão problema".

Durante muito tempo,quando nós dizíamos ao Timbó: Você cola, ele se limitava a rir gostosamente e dizer: -- Sai pra lá!

Ary Rodrigues da Silva,
Poeta.

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



#15. IMAGEM PESSOAL

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

* Crer é criar um valor de referência profunda.

Pensar a imagem pessoal é um constante exercício entre os gostos pessoais e coletivos. Entender os conceitos pessoais, suas crenças e seus valores além das referências sociais, pode tornar nosso dia a dia desgastante. Para dar continuidade aos temas abordados nos meses anteriores, é preciso falar da influência das crenças e valores na construção da imagem pessoal. 
Quando abordo sobre crença e valores, não estou falando sobre religião/doutrina, estou falando sobre algo que te move a aceitar ou recusar alguém ou algo. Como assim? Pode ser uma pergunta que surgiu em sua mente agora. Algo confuso, crença fora de religião/doutrina, valores fora do sistema financeiro. Vou exemplificar, vamos supor que você considere agressivo ou indecente o uso de decotes mais provocantes. Essa consideração foi construída ao longo de alguns anos diante de perspectivas entre certo e errado. Influenciado pelo meio social, familiar, escolar, religioso ou critérios de defesa pessoal. Estas influencias podem ajudar a desenvolver padrões de comportamentos que criem barreiras limitantes para com a imagem do outro. 
A influência pelo meio social se dá pelo convívio e pela importância hierárquica de quem tece algum comentário seja depreciativo ou construtivo. Desta forma pode acontecer a supervalorização da fala (comentário) chegando a transformá-la em valores profundos, algo que tornou verdade absoluta. A influência pela família é o mais comum, contando que até a adolescência a fala dos pais são consideradas honrosas, uma verdade inabalável, algumas destas orientações ou posicionamentos familiares continuam por uma vida inteira. No ambiente escolar a construção acontece da mesma maneira que no social, através do grau de importância e hierarquia do locutor ou do que move a ação. Em algumas situações a crença pode ser desenvolvida pela regra/ordem, que normalmente incide através da religião ou doutrina, essa é a menos questionada e mais obedecida. Por último não se pode deixar de falar das situações rejeitadas em si que são projetadas no outro, como: “Não tenho coragem de colocar minha barriga de fora, assim acredito que ninguém possa fazê-lo ou precisa atingir um nível de referência para ser aceita”.
São muitos detalhes que influenciam as percepções e comportamentos, e que não são levadas em conta. Comece a partir de agora observar como são suas atitudes diante de cenas ou pessoas e o que lhe propiciou a tal ação. Neste momento começa-se a entender que alguns questionamentos limitantes ou não, faz parte de uma construção antiga muitas vezes infundada, somente projetada. Essa história ou reflexão ajuda a compreender como seus valores foram construídos, foco nos valores referente a imagem pessoal. Valores que acabam sendo de julgamento de índole pessoal. Lê-se a imagem e julga o comportamento. Através desta construção os valores tornam-se crenças, transformando verdade absoluta. Segue alguns exemplos de crenças de índoles de valores pessoais que normalmente acontece:
- Uma mulher que usa mini saia tão curta quer chamar atenção, está pedindo algo.
- Esse cabelo é de pagodeiro;
- Mulher que usa batom vermelho é mulher da vida, minha mãe sempre disse isso.
- Homem que usa uma roupa dessa, hum, acho que não é homem.
Posso relatar tantos outros que não caberia nesta postagem. 
Para completar vou abordar a imagem construída através da fala. A fala torna o ponto de referência para aproximar ou distanciar alguém. Os valores são construídos da mesma maneira e pelos mesmos espaços. Porém a pressuposição é baseada no tom da voz e na melodia projetada. Associando ao bom ou ruim, ao belo e ao feio e ao grau de confiança. 
É importante saber que são as histórias e experiências de vida que constrói o ser humano existente. Além de entender que todos têm domínio sobre suas atitudes e comportamentos, que muitas vezes não vale a pena repetir alguns julgamentos. Aproveite agora que está munido de informação e se analise, repense seus atos e refaça suas crenças se necessário. Lembrando que tudo que foi dito serve também para como você, é você, se faz observar pelas pessoas. Quando acredita que certas ações contribuem para ser mais aceito nos grupos que frequenta. 

Tânia Araújo
Insta: @taniaaraujo.coach
WhatsApp: 31 99678-1865



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Sonho é Sonho

Ontem uma mulher que sofre de Distúrbio de Identidade de Integridade Corporal sempre quis tornar-se cega. Depois de anos a prejudicar propositadamente a visão, conseguiu realizar o seu sonho.
Jewel Shuping, de Carolina do Norte, tem 30 anos, está a tirar uma licenciatura em educação e agora é cega, mas por opção. Shuping sofre de Apotemnofilia (ou Distúrbio de Identidade de Integridade Corporal) - quando uma pessoa tem uma ideia mental da sua forma física que não corresponde à realidade.

A doença é caracterizada pelo desejo de ter alguma parte do corpo amputada. Algumas pessoas que sofrem este distúrbio chegam a provocar acidentes graves para ficarem sem o membro que pensam que "está a mais" e acreditam que só assim serão felizes.
Shuping é um desses casos. Desde a infância que sempre desejou ser cega. "Quando tinha três ou quatro anos, a minha mãe encontrava-me a andar pela casa à noite. Lembro-me de pensar, quando tinha seis anos, que ser cega me fazia sentir confortável", contou Shuping em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail".
Desde que a mãe lhe disse que a exposição solar é prejudicial à visão que Shuping começou a passar horas a observar o sol, manchas e tempestades solares.
Na adolescência passou a usar óculos de sol pretos e grossos.
Aos 18 anos teve a sua primeira bengala para cegos e aos 20 tornou-se fluente em braile. "Eu fingia que era cega, mas aos 21 anos senti que tinha de me tornar numa". Shuping encontrou um psicólogo (não foi identificado) disposto a ajudá-la e em 2006 tornou o seu sonho real.
Jewel Shuping admitiu que o processo foi extremamente doloroso: "Os meus olhos gritavam e algum do químico escorreu pela cara e sentia-o a queimar-me a pele. Mas eu só pensava que estava a ficar cega e que iria ficar tudo bem."
Quando acordou no dia seguinte, Shuping ainda conseguia ver: "Fiquei tão furiosa quando vi o ecrã da televisão!". Foi perdendo a visão e seis meses depois o processo estava concluído e ela estava completamente cega.
A família de Shuping deserdou-a quando soube que a cegueira não tinha resultado de um acidente. Mike, 50 anos, o seu ex-noivo, também é cego - mas não por opção - e tem-na apoiado.
"Sinto que devia ter nascido assim", diz Shuping, sem se arrepender da sua escolha. "Não acho que sou louca, apenas tenho um distúrbio."
Shuping está mais feliz do que nunca mas acha normal que as pessoas que nasceram com uma deficiência ou que a adquiriram involuntariamente não compreendam a sua escolha. "Eles pensam que é uma manobra para receber da segurança social..."
Agora sonha em ter uma vida independente. Tornou a sua história pública porque quer ajudar pessoas cegas e que sofram da mesma doença.
"Não façam como eu fiz", recomenda ela às pessoas que também sofrem de Distúrbio de Identidade de Integridade Corporal. "Eu sei que é uma necessidade, mas talvez haja, um dia, tratamento para esta doença."
Michael First, professor de psiquiatria clínica na Universidade de Columbia, EUA, diz que estas pessoas têm noção de que este sentimento é invulgar, mas não o conseguem explicar. "É raro encontrar cura para este distúrbio", acrescenta o professor.

Fonte: http://www.destakes.com/redir/6a3582d67f4e5a2b803226c4a42e2dc1

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)

*  Eventos testes de maio
  
Tivemos nesse Mês grandes eventos que serviram de teste para os jogos paralímpicos.
Destaco abaixo dois deles, o Goalball e o open de atletismo.

1. Campeão! Brasil conquista ouro em evento-teste dos Jogos Paralímpicos Rio 2016]
  Depois de um dia corrido e cansativo com outras duas partidas, o Brasil vence por 11 a 7 da Lituânia na grande final do evento-teste de Goalball, na Arena do Futuro no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Em terceiro lugar ficou a equipe da Finlândia.
A competição teve a participação das quatro principais seleções do ranking mundial, além de Brasil, Lituânia e Finlândia, os EUA também testaram as instalações da arena para os Jogos Paralímpicos Rio 2016.
A medalha de ouro conquistada a poucos meses das Paralimpíadas no mesmo local da competição é um aperitivo para o técnico da seleção brasileira Alessandro Tosim "Nós conseguimos readaptar as bolas da Lituânia rapidamente depois da derrota do primeiro jogo desta quarta. Foi muito interessante porque no último jogo conseguimos manter uma consistência na defesa" E complementa sobre a possibilidade de ter confrontos com outros países, "nós estávamos um pouco distantes deste cenário europeu, da batida de bola deles que é bastante diferente. No último jogo, fomos nos ajustando e fomos crescendo na competição.
E foi uma medalha suada. No primeiro jogo do torneio, ontem, o Brasil ganhou de 7 a 6 da Finlândia. Já na quinta, a equipe verde e amarela disputou mais três partidas. A primeira da quinta não começou nada bem, sendo a única derrota do time brasileiro com um placar de 14 a 11 a
favor da Lituânia. No período da tarde, a vitória de 10 a 4 em cima dos EUA carimbaram a vaga do Brasil na final.
Para o artilheiro da competição com 27 gols, o craque Leomon Moreno, o evento-teste foi o melhor possível, "só não é melhor do que estar aqui de novo em setembro no alto do pódio. O maior ganho da equipe nesta competição foi ter confrontado as melhores equipes do mundo, certamente se  tivéssemos feito um evento-teste mais fraco com outras seleções não teria dado tão certo quanto deu este daqui. Temos que aproveitar o momento para conhecer o jogo deles e tirar tudo deles, colocar eles para usar todas as armas deles para que nós possamos avaliá-los", afirma.

2. Tivemos ainda na semana do dia 17 deste mês o open de atletismo que serviu de evento teste para os jogos paralímpicos 2016.
Terezinha mais uma vez ficou em primeiro lugar mostrando que será forte favorita para levar o ouro em setembro! Mas a carioca Julia não deixará ela levar esse ouro fácil e brigará com todas as suas forças para ficar com esse tão disputado e sonhado ouro de todo atleta!

Com  essa prévia,  podemos ter certeza que os jogos será brilhante!
Pelo menos no que depender dos grandes atletas!

 ROBERTO PAIXÃO (rnpaixao@gmail.com)



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

***
Consultas baratas ou gratuitas

AJUDE A DIVULGAR- ALGUÉM PODE ESTAR PRECISANDO!

ASSUNTOS: Locais com consultas médicas, exames, tratamentos baratos ou gratuitos

1) CASA DE FRANCISCO DE ASSIS, Laranjeiras, rj
2) Clínica de Enfermagem Arte do Cuidado, da UniverCidade, Pç Pio XI, rj
3) CLÍNICA POPULAR - (Colégio Sto Inácio - Botafogo-RJ)

1) CASA DE FRANCISCO DE ASSIS, Laranjeiras, rj
Amigos, a CASA DE FRANCISCO DE ASSIS,
Rua Alice 308 - Laranjeiras, RIO DE JANEIRO
Tels: (21) 2265-9499 e 2557-0100,    
www.casadefranciscodeassis.org.bre 
e-mail: cfassis@uol.com.br, 

mantém diversos médicos com as especialidades abaixo, que atendem com hora marcada pessoas com renda comprovada de até 3 (três) salários mínimos, ao custo de R$10,00 a R$15,00. 

Para aqueles que não possam pagar os valores citados anteriormente, será feita uma avaliação com a Assistente Social para ser concedida gratuidade:
      - Homeopatia (Crianças)                                           - Cromoterapia
      - Pediatria e Otorrinolaringologia                             - Psicologia Infantil
      - Pediatria                                                                  - Fonoaudióloga  (CRECHE)
      - Psiquiatria                                                               - Nutricionista
      - Psicologia                                                                - Odontologia - Crianças e Adultos
      - Cardiologia                                                              - Ginecologia
      - Fisioterapia                                                             - Serviço Social 
      - Jurídico 

LIGAR HORÁRIO COMERCIAL E FALAR/AGENDAR C/CARMEN
Atendimento gratuito. 


2) Clínica de Enfermagem Arte do Cuidado, da UniverCidade, Pç Pio XI, rj

A Clínica de Enfermagem Arte do Cuidado, da UniverCidade, presta atendimento gratuito e está agendando para preventivo ginecológico. 
Qualquer mulher interessada deve ligar para os seguintes números: 2219-8100 / 2233-8389 ramais 225 / 226. 
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 2700. Praça XI, ao lado do prédio do Metrô, Rio de Janeiro . 
Funcionamento: de segunda à sexta das 08h00min às 11h00min e de 19h00min às 22h00min, aos sábados de 08:00h às 11:00h.

Também são realizados EXAMES LABORATORIAIS, tudo gratuito.
     
  
3) CLÍNICA POPULAR - (Colégio Sto Inácio - Botafogo-RJ)
CLÍNICA POPULAR- 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.

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
Confiram o site deles: www.imagemsolidaria.com.br

***

LABS PARA TODOS" divulguem...

HEMOGRAMA =  R$ 2,50

Pensando nas pessoas que não possuem plano de saúde ou são aposentadas, a Rede D'Or criou o programa LABS PARA TODOS.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Pedido do Médico.
Carteira de Identidade
CPF

Com o programa é possível realizar exames nas unidades Labs D'Or por um preço diferenciado e ainda ter a facilidade de efetuar o pagamento  com cartão de crédito.

Ao realizar o primeiro exame, você recebe um cartão de identificação e automaticamente torna-se cadastrado no programa.
 
Os exames laboratoriais podem ser realizados em qualquer unidade Labs D'Or que possua posto de coleta, sem a necessidade de marcação prévia.

Para mais informações, ligue para (21) 2538-3604.

Para realização de exames de imagem, é necessário fazer o agendamento através de nossa Central de Atendimento – (21) 3460-3600.

O Programa Labs Para Todos estende-se também às empresas que queiram oferecer esta facilidade a seus funcionários.

As empresas interessadas devem entrar em contato com nosso setor comercial e solicitar o cadastramento dos funcionários, através do telefone (21) 2539-0062 (ramal 2243) ou do e-mail:  supervisaocomercial@labs.com.br Com o programa “Labs Para Todos”, todos podem ter acesso a mais alta tec

***

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De:"Onofra Ferreira dos Santos" <onofralistas@gmail.com>

Recebido, obrigada e boa sorte no trabalho de vocês que já é sensacional!

Parabéns pelo dia do trabalho...

Beijos

- - -

Obrigado querida leitora.

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 (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.
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)

