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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:


* Nós e Nossa Entidade 

16 de junho de 1960. Alunos e ex-alunos do Instituto Benjamin Constant sentiam-se fortes, confiantes e até felizes após o “vitorioso” movimento de 23 de março contra uma direção considerada repressora, opressora e discricionária. Eram tempos do governo JK quando o lema poderia ser “desenvolvimento e liberdade”.

Pensou-se uma associação de ex-alunos para apoiar o Instituto e congregar aqueles que não estudavam mais na instituição reconhecida ainda como preeminente no ensino das pessoas cegas e na formulação de políticas educacionais no campo da chamada “educação especial”.

Naquela época, os ex-alunos gravitavam bem mais em torno do Instituto, sendo boa parte deles dependentes da casa, pois tinham a oportunidade de lá permanecerem até concluírem o primeiro curso universitário e bem poucos conseguiam trabalhar fora do âmbito da instituição. No bojo do golpe de abril de 1964, nossa associação foi fechada, justamente quando da perda da liberdade por que lutamos.

40 anos depois, ressurgimos, desta vez com a mesma intenção de congregação, mas não mais com a simples intenção de “apoiar” o Instituto e sim de “defendê-lo: inclusões sociais mau definidas. Mudou a instituição, mudaram os ex-alunos. Ampliou-se em muito sua quantidade, suas ocupações fora do Instituto tanto quantitativa quanto qualitativamente. Também mudou o tipo de dependência da casa, havendo mesmo muitos que em nada dela dependem.

Não seria mesmo possível e até desejável que nossa associação fosse a mesma de antes, pois somos outros. Importam, assim, perguntas que temos de responder, sob pena de não temos uma associação, apenas uma intenção.

Até onde estamos dispostos a comprometer-nos?

Que interesses temos?

Que mudanças temos de adotar?

Nossa associação é necessária?



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Boletim Informativo de junho/2016

O Departamento de Educação do Instituto Benjamin Constant (DED), através de sua supervisora pedagógica, profa. Fabiana Rangel, convidou a Associação dos Ex-Alunos do IBC para participar das reuniões, com vistas à reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Instituição. Assim, a partir de 17 de junho, a associação se fará representar nas citadas reuniões.
   
No dia 18/06promovemos em parceria com o CONSELHOBRASIELEIRO PARA O
BEM-ESTAR DO CEGO a 2ª etapa do campeonato de dominó.

Foi preparado um relatório sobre problemas e soluções para melhor fluidez de nossa Associação.

No dia 23/06 promovemos o 1º Fórum sobre a Lei Brasileira de Inclusão em comemoração aos 53 anos de nossa Associação.

Através da parceria com o RioCard continuamos orientando as pessoas sobre o passo a passo do recadastramento sobre o referido cartão de gratuidade.

Iniciamos contato com a Direção Geral do IBC para a renovação e melhorias do Projeto Memória.

*  Atividades do Departamento de tecnologia

1. O site da associação (www.exaluibc.org.br), está  de forma definitiva na plataforma Wordpress.

1.2  Os principais links foram migrados; outros serão posteriormente.

1.3  Para a operação,  precisamos do apoio e  suporte  extra departamento.

1.4  Na versão anterior o site estava no formato html.

1.5  - não coube custo para a associação,, o diretor assumiu  os valores dispendidos..

2. Serviços agora  com endereços específicos:

2.1  escola virtual: escola.exaluibc.org.br

2.2  Jornal Contraponto: jornalcontraponto@exaluibc.org.br

2.3  site da associação(www.exalu8ibc.org.br) e site da rádio Contraponto (radiocontraponto.org.br), permanecem.

3. Oficinas com endereços específicos:

3.1  amigos touch: amigostouch.exaluibc.org.br

3.2  universo win: universowin.exaluibc.org.br

Atenção:  os serviços e oficinas, continuam sendo acessados pelo endereço tradicional do site da associação (www.exaluibc.org.br).
Optamos por estes endereços diretos para facilitar o acesso aos serviços e oficinas.

4. Em julho vence  o contrato com o servidor que hospeda site e rádio da associação. Valor da renovação para mais um ano de hospedagem: R$ 600,00.
 
5. Foi ministrada uma oficina sobre o Musibraille (primeiro aplicativo de musicografia para deficientes visuais do Brasil). O instrutor Jonatas Souza (instrumentista profissional, graduado na universidade federal do Ceará). Devido o interesse despertado na comunidade, ficou acertado uma segunda  oficina sobre o aplicativo para breve

6. Foram criadas novas vinhetas para a rádio Contraponto, para divulgação dos serviços da associação, como: jornal, lista de discussão, site, escola virtual.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Neste número este colunista reproduz o pronunciamento recente de Doutora Ana Valéria Rabelo, consultora da AGU a respeito do semi-internato do IBC, e da inquirição do MPF sobre o cancelamento por parte da direção das consultas e exames praticados na instituição.
Leia a seguir.

* Semi-internato do IBC será mantido

O Ministério Público Federal decidiu arquivar o processo que pedia o fim dessa modalidade de atendimento escolar


Os pais, responsáveis e familiares de alunos do Instituto Benjamin Constant que dependem do sistema de semi-internato para manter seus filhos na escola podem respirar
aliviados:
o Ministério Público Federal decidiu arquivar o processo que ameaçava transformar o IBC em um externato comum, tornando inviável a continuidade dos estudos para
aqueles estudantes que não têm condições de ir para a escola e voltar
para casa diariamente.

A boa notícia foi dada hoje (7), durante a reunião de maio do Conselho Diretor da Instituição, que contou com a participação da consultora jurídica da União, Ana Valéria Rabelo. “Felizmente o MPF percebeu que esse inquérito não tinha a menor razão de ser. Por isso, ele foi arquivado e não existe o menor perigo de o semi-internato ser fechado, já que foi comprovada a relevância do serviço que o IBC presta”, reiterou a consultora, que faz parte do corpo de advogados que assessora a Advocacia Geral da União no Estado do Rio de Janeiro.

A consultora também falou na batalha que está travando, junto com a equipe gestora do IBC, para retomar as cirurgias oftalmológicas, suspensas no dia 15 de março passado. “Essa foi outra atitude do Ministério Público que a Advocacia Geral da União contesta e espera que seja revertida
o mais rapidamente possível”, disse Ana Valéria, que considerou especialmente grave e precipitado o encaminhamento do nome do diretor-geral do Instituto para o Núcleo de Corrupção do MPF.
“ As cirurgias e os exames vinham sendo feitos normalmente, sem qualquer desvio de dinheiro, enfim, essa ação intempestiva interrompeu todo um serviço de excelência que era prestado,
prejudicando centenas de pessoas que não têm para onde recorrer para se tratarem”, completou.

Para o diretor-geral do IBC, João Ricardo Melo de Figueiredo, depois de afastado de uma vez por todas o fantasma do fim do semi-internato, só resta agora resolver esse impasse com o Ministério Público para que a Instituição volte a sua normalidade.
Tudo o que queremos é continuar atendendo nossos pacientes e aqueles que precisam dos serviços médicos para voltarem a enxergar ou preservarem a visão”, concluiu o diretor.


Confira a entrevista completa da consultora jurídica da União, Ana Valéria Rabelo.

** Minhas observações:

1. A reavaliação do MPF relativa ao fim do semi-internato, se deveu em parte à persistência
aguerrida da Direção do IBC e dos pais que em número significativo defenderam esse regime, diante da falta de estrutura da maioria das famílias e do ambiente desfavorável que impediria a continuidade dos estudos de seus filhos na proximidade de suas comunidades. Essa postura foi endossada pela AGU, como foi verificado pela fala da consultora Ana Valéria.
Para que esse fato se transforme em um ganho, há que cuidar de qualificar permanentemente os responsáveis pelo ambiente a ser oferecido às crianças, em tempo integral, em especial no turno da
noite, para maior tranquilidade das famílias que receberão seus filhos sãos e salvos a cada final de semana.

2. Quanto ao cancelamento das consultas, exames e os demais procedimentos, como o caso das intervenções cirúrgicas oftalmológicas, há que se encontrar uma solução que venha a satisfazer de alguma maneira,  as demandas crescentes do público mais carente, procurando conjugar paralelamente a necessidade das pesquisas na área, considerando a participação dos médicos
residentes em processo de consolidação de seu aprendizado. Para o prosseguimento desse serviço, exige-se o máximo de visibilidade e transparência por parte dos gestores.

Vitor Alberto da Silva Marques



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Grupo no AP usa aplicativos para a inclusão de cegos nas redes

Aplicativos para celulares, tablets e computadores viraram ferramenta nas mãos do grupo Inclusão no Meio do Mundo, que ajuda deficientes visuais a terem acesso às redes sociais. O grupo amapaense é formado por três cegos e utiliza a tecnologia em favor de quem precisa de atenção especial. 

Uma das criadoras do grupo, a socióloga Kérsia Celimory, disse que o grupo foi formado em abril de 2016 e já ajudou cinco pessoas em Macapá a utilizarem aparelhos celulares e computadores por meio de aplicativos que contribuem para o manuseio. 

"Essa tecnologia existe nos telefones que têm o sistema Android, e, com isso, usamos a ferramenta para orientar as pessoas com deficiência visual a mexerem no próprio celular ou computador, com ensinamento na prática", explicou Kérsia. 

Segundo ela, três aplicativos são usados nas orientações, sendo dois para computadores e um para smartphone. Todos podem ser acessados de forma gratuita. (Veja o vídeo acima) 

"Para o computador, temos o NVDA e o DOS VOX, que são leitores de tela e ambos vão pronunciando o que está sendo exibido quando se digita no teclado. No celular usamos uma ferramenta chamada Talkback, quem vem em qualquer aparelho Android, e que realiza as mesmas funções dos aplicativos utilizados no computador", explicou. 

De acordo com Kérsia, a média de aprendizagem de cada aluno dura em torno de uma semana. Ele aprendem a postar conteúdos nas redes sociais, ter acesso às informações e conhecer objetos por meio de narrações. 

"Comparo como se fosse uma pessoa idosa que está entrando agora na tecnologia dos smartphones. A inclusão digital de pessoas deficientes visuais é algo fundamental para minimizar as desigualdades sociais que ainda existem em nossa sociedade", ressaltou. 

Segundo ela, a maior dificuldade encontrada pelos deficientes visuais na utilização do smartphone é a tela digital, em que o usuário realiza uma espécie de mapeamento no telefone, organizando cada ícone de forma que saiba onde encontrar cada um. 

O estudante Isac Ribeiro, de 22 anos, diz que hoje em dia consegue se manter informado pelo celular, mesmo sendo cego desde os 3 meses de vida, quando foi diagnosticado com glaucoma. 

Com a orientação que recebeu do grupo, ele disse que acessa diariamente as contas na rede social Facebook, no aplicativo de mensagens Whatsapp e outras redes sociais. 

"Agora tenho bastante habilidade e posto conteúdos quase todos os dias. 
Aprendi em pouco mais de uma semana a manusear. No início, quando adquiri o meu celular, não conseguia mexer em nada. Por mais tecnologia que tivesse, não conseguia chegar a um aplicativo de maneira acessível e fácil", disse. 

De acordo com Carlos Manulo, outro fundador do grupo, o ensinamento para o uso dos aplicativos ocorre pela própria internet ou telefone. Basta o interessado entrar em contato com o grupo por meio da página no Facebook ou pelo Whatsapp. Caso seja necessário, o usuário recebe uma visita do grupo, que ensina pessoalmente o acesso aos aplicativos. 

"Isso depende da necessidade de cada usuário, sempre buscamos que ele pratique no próprio celular ou computador. Mas caso haja muita dificuldade, então agendamos uma visita para ensinar pessoalmente o manuseio", disse. 

O movimento de Inclusão no Meio do Mundo não tem sede física em Macapá, e todas as campanhas são divulgadas nas redes sociais e nos meios de comunicação. O grupo funciona sem nenhum tipo de apoio de órgãos públicos. 

"Nós estamos por conta própria, mas quem quiser aderir à causa, sendo pessoas deficientes ou não, será sempre bem vinda, seja na nossa página do movimento no Facebook, ou no Whatsapp através do número 99152-4701 ", disse a socióloga. 

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

Fonte: Globo.com



#5. DE OLHO NA LEI

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

* STF: Escolas particulares devem receber pessoas com deficiência sem cobrar adicional

Plenário declarou constitucional obrigatoriedade prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O plenário do STF julgou nesta quinta-feira, 9, improcedente ADIn proposta pela Confenen - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei 13.146/15), que obriga escolas privadas a receberem todo e qualquer portador de necessidade especial sem cobrar valores adicionais. Os ministros acordaram pela convolação do julgamento da medida cautelar no julgamento de mérito da ADIn.

Em novembro do ano passado, o relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido da entidade para suspender a eficácia do §1º do art. 28 e caput do art. 30 da norma, que estabelecem a obrigatoriedade. Na ocasião, o ministro considerou que a lei impugnada atendeu ao compromisso constitucional e internacional de proteção e ampliação progressiva dos direitos fundamentais e humanos das pessoas com deficiência. 

Igualdade
Na sessão de hoje, Fachin reforçou os argumentos, defendendo inicialmente que "a igualdade não se esgota com previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas também engloba a previsão normativa de medidas que possibilitem tal acesso".

Para o ministro, ao editar a lei 13.146, o Brasil atendeu o compromisso constitucional e internacional de proteção e ampliação progressiva dos direitos fundamentais e humanos das pessoas com deficiência.


"A lei 13.146 parece justamente assumir esse compromisso ético de acolhimento, quando exige que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares, deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental e a educação possuem."

Fachin afirmou ainda que o prazo de vacatio legis de 180 dias previsto no Estatuto foi suficiente para permitir que as instituições se adequassem às exigências, o que, por si só, afastaria a pretensão. Além disso, considerou que deferir o pedido poderia criar "privilégio odioso" às escolas particulares.


"O ensino privado não deve privar os estudantes com e sem deficiência da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora transmudando-se em verdadeiro local de exclusão ao arrepio da ordem constitucional vigente."

Acompanharam o relator, julgando improcedente a ação os ministros Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, e Ricardo Lewandowski. Ficou parcialmente vencido o ministro Marco Aurélio.

Maioria
Barroso destacou "a igualdade como reconhecimento aplicável às minorias e a necessidade de inclusão social do deficiente". No mesmo sentido, o ministro Teori afirmou que "uma escola que se preocupe além da questão econômica, em preparar os alunos para a vida, deve na verdade encarar a presença de crianças com deficiência como uma especial oportunidade de apresentar a todas, principalmente as que não têm deficiências, uma lição fundamental de humanidade, um modo de convivência sem exclusões, sem discriminações em um ambiente de fraternidade".

Para a ministra Rosa, muitos dos problemas que a sociedade enfrenta hoje, entre eles a intolerância, o ódio, desrespeito e sentimento de superioridade em relação ao outro talvez tenham como origem o fato de que gerações anteriores não tenham tido a oportunidade de conviver mais com a diferença. "Não tivemos a oportunidade de participar da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, em que valorizada a diversidade, em que as diferenças sejam vistas como inerentes a todos seres humanos."

Em seu voto, o ministro Fux ressaltou que, a seu ver, "o preconceito é a pior das deficiências. E dessas pessoas preconceituosas as escolas estão lotadas". Por isso, acredita que, "com muito mais razão", as pessoas com deficiência devem ter seu direito assegurado. "Não se pode resolver um problema humano desta ordem sem perpassarmos pela promessa constitucional de criar uma sociedade justa e solidária."

A ministra Cármen Lúcia iniciou seu voto contando a história de Alfredo Ceschiatti, escultor dos anjos da Catedral de Brasília, que quando criança foi rejeitado por várias escolas de BH sob o argumento de que era deficiente e que essa deficiência não era "acolhível". "Este gênio tem hoje seus anjos modelados e pendurados, povoando não apenas a Catedral de Brasília, mas povoando a imaginação e a esperança do mundo, no sentido de tornar compreensíveis os que são incompreendidos, não por deficiência, mas por eficiência e por estar além de seu tempo."

"Muitas vezes deficientes somos nós por incapazes de ver aqueles que são muito melhores do que nós (...) É o desrespeito às deficiências, às vezes, visíveis diante de parâmetros que nada têm com a natureza, que nada têm de natural, que tem feito nossa sociedade tão doente."

Apesar de reconhecer a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência e acompanhar a maioria, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que muitas das exigências impostas por lei  dificilmente podem ser atendidas de imediato, gerando polêmicas nos tribunais. "A opção que o legislador acaba por fazer é aquilo que a doutrina chama de legislação simbólica, pois não há como fazer tendo em vista que não há preparação." 

Lewandowski finalizou enfatizando a convicção atual de que a eficácia dos direitos fundamentais também deve ser assegurada nas relações privadas, não apenas constituindo uma obrigação do Estado. 

Único a divergir, o ministro Marco Aurélio votou no sentido de conferir interpretação conforme aos dispositivos impugnados, na parte em que impõem às entidades privadas o planejamento por parte do poder estatal. "O Estado não pode cumprimentar com o chapéu alheio, não pode compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz porque a obrigação principal é dele quanto à educação."

Alto custo
A Confenen argumentava que a norma estabelece medidas de alto custo econômico para as escolas privadas, violando vários dispositivos constitucionais, entre eles o artigo 208, inciso III, que prevê como dever do Estado o atendimento educacional aos deficientes.

Em sustentação oral, o advogado Roberto Dornas, representando a Confederação afirmou que a "lei joga o deficiente, de qualquer natureza, em toda e qualquer escola". Sustenta que a escola precisa estar preparada para receber um deficiente e que cada tipo de deficiência exige um tipo específico de atendimento.


"Como uma escola vai se preparar para receber todo e qualquer deficiente, sem saber quanto vai receber e se vai receber?"
• Processo relacionado: ADIn 5.357

   
Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI240535,91041-STF+Escolas+particulares+devem+receber+pessoas+com+deficiencia+sem; acessado em: 17 de junho de 2016.

Márcio Lacerda
E-mail: marcio.o.lacerda@gmail.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

    Tribuna Educacional - junho/2016

* Não Precisamos Doutrinar Filhos e Alunos para Assumirem Nossa Posição
(Rosely Sayão)

Desde que a imprensa passou a publicar toda a crise política de nosso país e que as primeiras manifestações populares relacionadas a essa crise ganharam os espaços públicos reais e virtuais, e, portanto, visibilidade, os educadores -familiares e escolares- ficaram em apuros.
Como ensinar ao filho que é importante que ele seja honesto, quando ele ouve ou lê, todo santo dia, relatos de acusação ou de suspeita de desonestidade de políticos, empresários, funcionários de empresas etc.?

Como passar ao filho a importância do respeito ao outro, quando ele testemunha, pela imprensa e pela internet, o desrespeito que temos tido com as opiniões diferentes das nossas? Está difícil, bem difícil, mas é bom saber que, mesmo sendo uma tarefa árdua, é possível educar bem os mais novos, mesmo nesse contexto tão adverso. E exemplifico com o relato que uma mãe me encaminhou da conversa dela com o filho, de pouco mais de dez anos.

Ela contou que o menino disse a ela que roubar até que poderia ser bom, já que quem rouba fica rico. Ela assustou-se com a observação, na verdade, desesperou-se-, já que se empenha de corpo e alma na formação ética e moral dos filhos. Mas conseguiu se sair muito bem!

Essa mãe disse ao garoto que ser rico não é a coisa que ela considera importante na vida dos filhos, nem ter sucesso ou fama. Lembrou a ele que ela fazia de tudo para que os filhos aprendessem a ser pessoas que jamais prejudicariam outras, e que soubessem o valor da honestidade, do respeito e da generosidade.

Ao final da conversa, ela ficou emocionada ao ouvir o filho dizer que era por isso que ele a amava tanto. Eu também me emocionei ao ler a mensagem.

Vivemos em uma sociedade individualista já faz tempo. Isso significa, muitas vezes, ensinar aos mais novos que seus pares são, em muitas situações, uma ameaça, um perigo. Há escolas que, em datas próximas a vestibulares, EnEM e outros exames, passam aos alunos a ideia de que eles terão de "derrubar" um determinado número de colegas para ter o seu lugar garantido. Não há nada de bom nesse ensinamento.

"Mas não é essa a realidade em que vivemos?", você pode me perguntar, caro leitor. Sim, é. Mas podemos escolher fazer parte dela ou sermos críticos em relação a diversas facetas dessa sociedade, considerando que nossos filhos poderão ajudar a transformar o contexto cultural, quando
se tornarem adultos.

Foi na década de 1960 que muitos jovens aderiram à contracultura, um movimento que contestava e reagia aos valores dominantes da época. Mas hoje fazemos de tudo para que nossos filhos aceitem passivamente os valores que nossa sociedade prioriza. Não é à toa que a frase que eles mais usam para convencer os pais quando querem que eles permitam algo, "Todo mundo tem, faz, vai etc.". Eles já sentiram que os pais valorizam a cultura dominante, não é?

Não precisamos nem devemos doutrinar filhos e alunos para que assumam a nossa posição! Precisamos e devemos formá-los cidadãos conscientes, livres, críticos pelo conhecimento, para que, quando chegarem à maturidade, façam suas escolhas criticamente formados.

Educar para que os mais novos se tornem pessoas e cidadãos de bem pode estar difícil, mas não é uma missão impossível se priorizarmos os ensinamentos das grandes virtudes, da moral e da ética.



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Consciência crítica: nosso guia para a emancipação social

Eu ainda era muito jovem quando compreendi que a cegueira não justifica benesses como a gratuidade de passagens nos transportes públicos. Mas estava desempregado e não tinha outro jeito se não aceitá-las.

talvez venha daí meu entendimento de que, quando, de fato, necessitamos delas, não temos porque recusá-las.

Porém só comecei a tornar-me capaz de lutar contra a força interior que nos obriga a assumir o status de "dependentes totais", que, por sermos cegos, a sociedade nos impõe, quando, embora com um salário ainda muito baixo, minha situação financeira já começava a estabilizar-se.

Um fato que contribuiu decisivamente para minha compreensão do problema ocorreu em meus tempos de estudante.

Em frente ao IBC, solicitei a um menino que fizesse parar um ônibus.
Gentilmente, ele me atendeu. ingressei no veículo.

O garoto dirigiu-se, suplicante, ao trocador:

- Dá-me uma carona até Botafogo?

- Não! Não tem carona, não! - respondeu o trocador, em tom autoritário.

Já comodamente sentado no interior do ônibus, lembrei-me de que tinha no bolso algum dinheiro e senti-me culpado. Por que não prestara solidariedade àquele menino que, provavelmente por pena, fizera-me um favor? A condição financeira que atravessava não me permitia custear sistematicamente minha condução. Mas uma única passagem de ônibus para o garoto...

Associei o incidente a um outro que vivera alguns dias antes.

Entrara em um bar para tomar um cafezinho. Um menino abordou-me e pediu-me:

- O senhor pode dar-me um cruzeiro?

- Sim - respondi, metendo a mão no bolso para puxar a nota.

Ele se dirigiu ao garçom e solicitou-lhe um pão com manteiga.

Creio que, se o menino que me encaminhou ao ônibus tivesse-me pedido, eu lhe teria pago o transporte. Por que senti-me inibido para oferecer-lhe?

No caso do menino que me pediu algum dinheiro, eu praticara um "ato de caridade", conforme a educação cristã que recebi; no do outro, não fora capaz de retribuir um gesto semelhante. Envergonhava-me de meu status de "dependente total" e assumi a indiferença dos demais passageiros, que se consideravam superiores àquele "moleque desclassificado".

Eu ainda não compreendera que, entre mim e os dois garotos em questão, havia uma relação de companhia. Os três pertencíamos a categorias de pessoas a que os demais passageiros do ônibus não podiam reconhecer como iguais. Ao longo de toda a história, a sociedade reservou-nos posições
subalternas muito bem definidas. "Dependente total", eu também era um "desclassificado".

Já o compreendera, mas ainda não estava preparado para tentar emancipar-me da "dependência". Não tive coragem de erguer-me e dizer ao menino:

- Suba, garoto! Eu pago para você.

Essa atitude talvez impressionasse os demais passageiros do coletivo e provocasse discussões. Eu temia a evidência. Não me era agradável a ideia de parecer aos outros o "ceguinho bondoso" que lhes "dava um exemplo" que não lhes interessava seguir. Omisso, passava desapercebido.
Podia sentir-me um deles.

A sociedade dividida em classes é seletiva e institui uma "hierarquia natural" que, desde a primeira infância, aprendemos a reconhecer. Ao mais belo, ao mais forte, ao mais habilidoso, ao mais inteligente, ao mais comportado, ao mais "perfeito"..., conferimos admiração e respeito.
Ao mais feio, ao mais fraco, ao mais desajeitado, ao mais baldo de inteligência, ao mais rebelde, ao "deficiente"..., desprezo ou piedade.

A cegueira é uma das mais "incapacitantes" dentre as chamadas "deficiências". Não é à toa que a luz simboliza o saber, o amor, o bem, a perfeição, o poder de Deus. Também não o é que "nada há pior que não ver a luz do dia", "o pior cego é aquele que não quer ver", "em terra de cego, quem tem um olho é rei".

O processo de seleção da sociedade inicia-se pela própria família. Os mais velhos, que também foram submetidos a ele, reproduzem-no sobre as crianças. Começamos a aprender a categorizar pessoas com os entes a quem mais motivos temos para amar. É aqui que iniciamos a construção da força interior que nos obriga a assumir a posição que a sociedade nos reserva.

O professor Paulo Freire diz que o oprimido hospeda o opressor em sua consciência. É a esta força interior que se refere.

Os parentes mais próximos, os amigos da família, a Igreja - quando a frequentamos -, a escola... contribuem efetivamente para sua consolidação.

É através desta força interior, que nós mesmos somos levados a construir, que as classes dominantes da sociedade mantêm-nos presos aos valores de sua ideologia.

Todos temos conhecimento de sua existência. Entretanto, costumamos dissimulá-lo para justificar nossa submissão ou o "aproveitamento" de ilusórios ganhos materiais por nossa característica física
"incapacitante".

Assim, acostumamo-nos a permitir que outros pensem por nós, falem por nós, ajam por nós, "conquistem" por nós; dispensamos nossa identidade de grupo em favor de conceitos formulados por tutores profissionais; sentimo-nos felizes com o status de assistidos e renunciamos nossa
capacidade de construir nossa própria história.

Em outras palavras: para lembrar, mais uma vez, o professor Paulo Freire, deixamos de construir nossa consciência crítica, único instrumento capaz de mostrar-nos o caminho a seguir rumo a nossa
emancipação social.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

* Chip em teste promete fazer cegos voltarem a enxergar:

http://www.ararunaonline.com/noticia/14513/chip-em-teste-promete-fazer-cegos-voltarem-a-enxergar
Chip em teste promete fazer cegos voltarem a enxergar

Um chip milimétrico com propriedades similares às de um painel de energia solar poderá devolver a visão a pessoas com problemas de retina, a membrana que fica no fundo dos olhos e é responsável por captar a luz.

A técnica teve sucesso com ratos e deve ser testada em humanos dentro de um ano.

Desenvolvido pela Universidade Stanford, da Califórnia, o método foi apresentado nesta sexta no encontro da AAAS (Associação Americana para o Avanço da Ciência), em San Jose. Daniel Palanker, criador da tecnologia, já licenciou sua ideia para a empresa francesa Pixium Vision.

O dispositivo é voltado sobretudo a pessoas que sofrem de degeneração macular - uma doença relativamente comum em idosos - causada por morte de células receptoras de luz da retina. Como essas células fotorreceptoras são parte do sistema nervoso, que não se regenera facilmente, a esperança de cura por medicamentos é virtualmente nula.

A ideia foi substituir as células por pequenos chips de 2 mm, feitos de material similar ao que existe em painéis solares. Quando recebem luz, eles emitem impulsos elétricos que estimulam terminações nervosas da retina e levam informação visual ao cérebro.

Esse tipo de técnica vem sendo desenvolvida por vários grupos de pesquisa há mais de duas décadas, mas vinha esbarrando em problemas como falta de resolução e dificuldade de implante.

Desde 2013, a empresa Second Sight já vende um tipo de retina artificial, mas o aparelho gera uma visão de baixa precisão - próxima ao limiar pelo qual oftalmólogos consideram alguém cego. Além disso, requer que um cabo entre pela lateral do olho e vá até a retina.

O dispositivo criado agora por Palanker não requer cabos, incisões ou perfurações. A própria luz que incide no chip implantado na retina gera a eletricidade que é transmitida aos neurônios visuais.

O único problema é que, para conseguir essa geração de energia, é preciso uma quantidade muito grande de luz, e os objetos que enxergamos no dia a dia não estão suficientemente iluminados.

O cientista contornou o problema criando um óculos com uma câmera no centro, que projeta as imagens em dois painéis de alto brilho na frente dos olhos.

Essas pequenas telas, porém, só emitem luz infravermelha: invisível ao olho humano comum, mas captada pelo chip de Palanker. Para instalar o dispositivo sob a retina, o cientista usa apenas uma agulha especial.

Os aparelhos que serão testados no ano que vem pela Pixium possuem 65 micrômetros de largura, uma resolução ainda baixa comparada ao tamanho das células fotorreceptoras naturais do olho humano, com 5 micrômetros.

"Mas nós já estamos conseguindo produzir chips com pixels de 40 micrômetros", disse Palanker à

Folha

 "Essa diminuição em tese seria capaz de dar aos pacientes uma resolução suficiente para reconhecer faces e ler livros."

// Fonte :FolhaSP -

** Comentário do Colunista***

Vindo se tornar realidade este tratamento, ajudará parte expressiva da população das pessoas cegas, visto a causa da cegueira em questão,  vitimar grande múmero de pessoas.

O importante agora é  acompanhar e  averiguar se o tratamento sai das manchetes dos jornais e vira realidade.

** Fin da nota do colunista*



# 9. DV-INFO

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

* WWDC: Apple se mostra mais aberta, inclusive para pegar recursos da concorrência
Por: Guilherme Tagiaroli, para o Gizmodo Brasil
(O jornalista viajou para San Francisco, Califórnia (EUA), a convite da Apple.)

A conferência WWDC (Worldwide Developers Conference), da Apple, mostra o que a empresa vislumbra para o futuro de suas plataformas. Na edição deste ano, ela sinalizou que está mais aberta aos desenvolvedores - e que continua acompanhando bem de perto o que concorrentes fazem.

Vamos começar pela abertura da interface de programação para aplicativos (API) de pelo menos quatro grandes ferramentas da empresa: Siri, iMessage, Mapas e Telefone. Isso mostra que a empresa parece ter enfim sentido a importância de permitir que desenvolvedores conectem seus apps com esses serviços; e que, sozinha, ela não é suficiente para atender as necessidades dos usuários.

O hardware e o software da Apple são bons, mas sem integração com outros aplicativos, a empresa não tem chance no futuro. Um dos exemplos é a integração com o Uber: na atualização para o iOS 10, o usuário conseguirá pedir um carro pelo iPhone via Siri, ou solicitar um veículo ao consultar o app Mapas. Outros apps - como WhatsApp, Slack, Skype, Pinterest e RunKeeper - já estão prontos para aproveitar as novas APIs.

Na conferência, Craig Federighi, vice-presidente de engenharia de software da Apple, mostrou o que acontecerá no iPhone quando alguém fizer uma chamada de voz via WhatsApp: com a liberação da API, ela aparecerá como uma ligação VoiP, inclusive com a interface de telefone da Apple.

A Apple sempre valorizou seus desenvolvedores - a conferência WWDC já existe há quase 30 anos - mas agora, a empresa está oferecendo mais condições para que eles integrem seus aplicativos ao ecossistema da empresa.

Muitos recursos que você já viu em algum lugar:
Analisando algumas das novidades apresentadas pela Apple durante a WWDC, a empresa também deixou claro que está olhando de perto para o que os concorrentes estão fazendo. As inspirações? Bem, dentre as principais funcionalidades, tem coisas do Google, da Microsoft e do Spotify.

O serviço de streaming da empresa, o Apple Music, por exemplo, ganhou pelo menos uma lógica que parece ter sido claramente inspirada no Spotify, seu maior competidor (pelo menos pelo número de assinantes pagos). No item biblioteca, você vê os itens playlists, artistas, álbuns, músicas e músicas baixadas; logo abaixo, recentemente adicionados. No Spotify, é quase a mesma coisa:

A Siri no Mac era um movimento natural de a empresa fazer; a Microsoft integrou antes sua assistente ao Windows 10. Pesa em favor da Apple os recursos de continuidade. Algo na área de transferência em um iPhone pode ser facilmente colado num computador Mac ou mesmo no iPad. Isso é bacana e é algo que vimos no Scribe, Pastebot e no Pushbullet (entre Android e Windows).

É impossível ver a ferramenta de Mapas e não se lembrar do Google Maps. Ao buscar por um destino, ele, por exemplo, já dará o preço da carona no Uber; no caso de restaurantes, ele dará a opção de fazer reserva pelo OpenTable — essas duas funcionalidades estão disponíveis na plataforma do Google desde 2014 nos EUA. Ao seguir um itinerário de carro, você terá acesso a busca com estabelecimentos no caminho, como postos de gasolina ou mercados; esse recurso foi liberado recentemente no Brasil pelo Google.

O aplicativo de Fotos no iOS 10 ficou bem mais esperto com elementos de deep learning (aprendizagem profunda). Ele consegue organizar as imagens pelos locais onde foram captadas (ele organiza em um mapa as coleções), detecta rostos e consegue reunir fotos pelo contexto. Por exemplo, os arquivos de uma viagem ao exterior serão reunidos automaticamente e poderão compor um vídeo animado, com direito até a trilha sonora. Com exceção da música, é um conceito muito parecido com o Google Fotos, lançado durante conferência do Google em 2015. A Apple, no entanto, diz que as informações são processadas localmente, não em servidores.

Para facilitar a visualização de notificações, ao pegar o smartphone, o novo sistema dará uma geral nas notificações e atualizações — como ocorre com alguns smartphones Moto, que já exibem informações simples apenas ao tocar na tela. A diferença da Apple é em usar o toque 3D.

Outro ponto ressaltado pela Apple foi a reformulação do aplicativo Mensagens. Muitas das características lembram bastante as presentes no app de mensagem Google Allo, durante o Google I/O. Em comum, eles têm respostas inteligentes baseadas no contexto, sugestão de emojis (ao escrever amor, o corretor mostrará o ícone de coração) e a possibilidade de fazer operações com apps de terceiros dentro do app — ao citar um restaurante, será possível ter acesso a um link que o possibilitará fazer uma reserva.

Aliás, o acesso a API tornará a tarefa de enviar mensagens no iOS algo parecido com o que já acontece no Facebook Messenger: desenvolvedores poderão fazer adesivos para enviar aos amigos.

Esses recursos parecidos fazem diferença?
Não é a primeira vez que a empresa apresenta incrementos em recursos já lançados por concorrentes. Na WWDC do ano passado, a lista de “inspirações” era ainda maior - como o modo de tela dividida no iPad, por exemplo, já bem conhecido em Windows e Android. No fim, o usuário acaba ganhando com mais recursos e serviços integrados ao sistema, ainda que algumas “novidades” já estejam nas mãos de usuários da concorrência há mais tempo.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Planeta Educação Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

Veja na íntegra o projeto ABNT NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização.
As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais Temporárias (ABNT/CEET), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte:
produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).
A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade  (ABNT/CB-40), pela Comissão de Edificações e Meio (CE-40:001.01). O Projeto circulou em Consulta Pública conforme Edital nº 09 de 30.09.2003, com o número Projeto NBR 9050.
Esta Norma substitui a ABNT NBR 9050:1994.

Para obtê-la na íntegra, acesse:
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/abnt_nbr9050_2004_acessibilidade.pdfhttp://www.saosebastiao.sp.gov.br/finaltemp/abnt_nbr9050_2004_acessibilidade.pdf 
Fonte: www.saci.org.br

***

Iguais na diferença - Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência 
Agência Inclusive

Veja vídeo criado pela Propeg para a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) com recurso de audiodescrição.
Filme criado pela Propeg para a Secretaria de Comunicação Social (Secom) e Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), ambas da Presidência da República, com recurso de audiodescrição, ativado pela tecla SAP do televisor.

"A Propeg, a agência que assina o trabalho, embarcou no comercial três recursos que facilitam o acesso às pessoas com deficiência visual e auditiva: audiodescrição, recurso em que a pessoa com deficiência visual, acionando a tecla SAP da TV, pode escutar a descrição das cenas; e narração em libras e legenda diferenciada inserida nas situações ilustradas no filme. O fio condutor criativo para o filme foi o funk "Condição", do cantor e compositor Lulu Santos.

O filme aproveita os versos da letra de Lulu em diversos planos, como num clipe que mostra cenas de convivência entre pessoas com e sem deficiência. O comercial mostra sequência de pessoas cantarolando a canção em diversas situações: 
"Eu não sou diferente de ninguém/Quase todo mundo faz assim./Eu me viro bem melhor/ Quando
tá mais pra bom que pra ruim./Não quero causar impacto./Nem tampouco sensação./O que eu digo é muito exato/ É o que cabe na canção./Eu não sei viver triste, sozinho:
É a minha condição".
A locução, em off, encerra com a afirmação: "Iguais na diferença. 
Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência."
E traz as assinaturas: "Secretaria Especial dos Direitos Humanos" e "Brasil. Um País de todos."

Para ver o vídeo com audiodescrição no Youtube, clique
http://www.youtube.com/watch?v=6K2BwF4mDrUhttp://www.youtube.com/watch?v=6K2BwF4mDrU 
Fonte: www.saci.org.br 

***
Secretaria da Pessoa com Deficiência e Centro Cultural São Paulo: Modelo de Gestão Inclusiva
A parceria entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - SMPED e o Centro Cultural São Paulo - CCSP vem se tornando referência na aplicação dos conceitos de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no cenário cultural da Cidade de São Paulo. A mais recente conquista desta parceria
foi a instalação, com a orientação da SMPED, de 9 Mapas Táteis em todos os acessos e andares do CCSP.

O Mapa Tátil é um instrumento de orientação espacial para facilitar a mobilidade da pessoa com deficiência visual, trazendo autonomia na locomoção, autoconfiança, aumento da auto-estima e da independência. Assim como o mapa em tinta oferece uma visão global, possibilitando o acesso ao conhecimento espacial, o Mapa Tátil combina textos em Braille - para possibilitar às pessoas cegas a localização nos espaços indicados - e em alto-relevo, com fontes ampliadas e contraste adequado para também proporcionar o acesso às pessoas com baixa visão às informações disponíveis no mapa.

Inauguração oficial do novo espaço da Biblioteca Louis Braille O Centro Cultural São Paulo promoveu, no último dia 24 de janeiro, a inauguração oficial do novo espaço da Biblioteca Louis Braille. Foi descerrada a placa com a nova denominação da biblioteca, regulamentada por meio do decreto nº 50.038, de 18 de setembro de 2008. Braille Acontece é o título do programa da Biblioteca LouisBraille transmitido pelo site do CCSP: http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.htm http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.htm 

A então Biblioteca Braille, idealizada por Dorina Gouvêa Nowill, foi inaugurada em 29 de abril de 1947 e criada pela necessidade de se transcrever para o Sistema Braille, os livros de histórias infantis que compunham o acervo da Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato. Na ocasião, foi a primeira vez em São Paulo que crianças cegas tiveram a oportunidade de conhecer uma biblioteca. À medida que as necessidades desse público infantil cresceram, a Biblioteca também foi ampliando seus serviços, passando a transcrever, para o Sistema Braille, obras didáticas para que o estudante portador de deficiência visual pudesse acompanhar os currículos escolares. Paralelamente, eram transcritos livros de literatura para também atender à solicitação dos adultos que passaram a frequentar a Biblioteca.

CCSP e SMPED - uma parceria de sucesso
A SMPED também adquiriu diversos materiais e equipamentos de tecnologia assistiva para o CCSP, que permitem aos usuários o acesso de toda programação e oferta de serviços da instituição. Foram adquiridos, entre outros, a Linha Braille - periférico de computador com equipamento para leitura em Braille de arquivos digitais;
Software Jaws - leitor de tela de fala sintetizada para uso do sistema Windows, aplicativos e Internet; restauro de 34 Máquinas Braille e Vídeo ampliador - lupa
eletrônica para ampliação de livros e obras literárias que compõe todo o acervo do Centro Cultural.

Outras ações da SMPED em parceria com o CCSP:
- Capacitação de funcionários do CCSP em parceria com o Instituto Vivo para a realização de audiodescrição em espetáculos e apresentações;
- Instalação de um Semáforo Sonoro em frente ao Centro Cultural para travessia de pessoas com deficiência visual;
- Realização de evento em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (21 de setembro de 2008), com diversas atividades culturais, dentre elas, a exibição de filmes com audiodescrição (Programa Livre Acesso);
- Produção da programação mensal do CCSP em Braille para distribuição aos frequentadores com deficiência visual e também a produção de livros  em Braille e audiolivros.

Sobre a audiodescrição:
Recurso de acessibilidade que consiste na descrição clara e objetiva de todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão contidas nos diálogos, como por exemplo, expressões faciais e corporais que comuniquem algo, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos  especiais, mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na tela.

Sobre o Centro Cultural São Paulo - CCSP
O CCSP já instalou mais de 400 metros lineares de Piso Tátil em seus espaços públicos, sua administração e espaços técnicos, bem como reformou banheiros, adaptando-os para pessoas com deficiência. Também foram instalados telefones públicos adaptados para deficientes físicos e auditivos, localizados no Piso Flávio de Carvalho.

O site do CCSP tornou-se mais acessível aos deficientes visuais com a eliminação de obstáculos que dificultavam a navegação. Como referência para essas modificações foram utilizadas as regras do WCAG e E-GOV, parâmetros de acessibilidade na web definidos pelo governo federal. No site, é possível acessar o programa Braille Acontece, produzido pela Rádio Web, que enfoca o dia-a-dia das pessoas com deficiência.
Além da parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o CCSP conta com o apoio de várias entidades, como a Fundação Dorina Nowill, Instituto Vivo e a Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual - Laramara.

Mais informações:
Lincoln Tavares
Assessor de Comunicação e Imprensa
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - SMPED
Tel: (11) 3113-8778 / 8794 / 9631-6684
lincolnsilva@prefeitura.sp.gov.br

www.prefeitura.sp.gov.br/pessoacomdeficiencia 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/deficiencia_mobilidade_reduzida/2009/01/0001

Fonte: www.saci.org.br 



# 11.PERSONA

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

* Prof.ª. Mayá Devi de Oliveira

Prof.ª. Mayá Devi de Oliveira, 51 anos de magistério, nos conta um pouco de sua vida. Nos fala sobre sua chegada ao IBC, sobre o início de sua carreira de professora e sobre o início de seu interesse pelas poesias.

Acompanhem a entrevista a seguir:

Contraponto: Como começou sua vida estudantil? Você estudou aqui no IBC?

Mayá: Sim, estudei. Mas ela não começou aqui não. Embora sem nenhum certificado, minha vida estudantil começou em minha casa. O meu pai era uma pessoa muito instruída e lá em casa tinha uma disciplina que tanto eu quanto meu irmão e mais um menino que minha mãe criava, tínhamos aulas com meu pai. Mesmo com 
minha deficiência, meu pai tinha muito jeito para ensinar e eu gostava muito de estudar e tinha uma boa memória também. Inclusive, fui alfabetizada por ele, no sistema normal. Ele pegava aqueles lápis bicolores, que tinham uma ponta azul e outra vermelha, e fazia as letras de forma bem grandes e deste modo, ele me alfabetizou. 
Após eu aprender a ler, ele me ensinou as matérias: história, um pouco de geografia, matemática, português e até ciências.


Contraponto: Com quantos anos a senhora começou a estudar no Benjamin?

Mayá: Comecei no fim de meus 18 anos. Um pouco tarde sim, mas com uma vantagem. Com as aulas de meu pai, eu entrei aqui com conhecimentos que me possibilitava estar na quarta série. Embora eu não pudesse estar naquela série, as habilidades que eu havia adquirido com meu pai me possibilitou fazer um ano de supletivo no ano de 1948 e já em 1950 eu começava o primeiro ano ginasial.


Contraponto: Qual a grande diferença que a senhora percebe no comportamento dos alunos da sua época para os de hoje?

Mayá: Quanto ao comportamento dos alunos, eu posso lhe dizer com franqueza, que era bem mais positivo que o de hoje. Digo positivo, não somente por eles estudarem muito mais que os de hoje, que é uma verdade, mas o principal diferencial é que naquela época, talvez por estudarem bem mais, eles eram bem mais conscientes de seus direitos do que os de hoje. Então, quando acreditavam que seus direitos não estavam sendo bem observados, não ficavam de reclamações pelos corredores não; eles faziam comissões ordeiras, mas categóricas. Eu inclusive fiz parte de algumas destas comissões. Isto acabou aqui.


Contraponto: Quantos anos a senhora estudou aqui no IBC?

Mayá: Bom, deixe-me ver: Entrei em 1948, onde fiz o primeiro ano do curso supletivo primário, aqui tinha um curso supletivo à noite. Aí, a professora achou que eu deveria fazer o curso de admissão para o ginásio e em 1949 eu não fiz o segundo ano do supletivo; fiz o curso de admissão para o primeiro ano ginasial. Em 1950 eu
comecei o primeiro ano ginasial e fiz os 4 anos ginasiais. E foi o tempo em que estudei aqui. Mas fiquei mais um tempo aqui porque fui estudar no colégio Benett e algumas matérias do curso normal que fiz foram feitas aqui, como Educação Física, Trabalhos Manuais. Eles achavam que estas matérias o IBC tinha mais recurso para
transmitir para nós. E digo nós porque fiz o curso lá com uma amiga, a Luzia Villela Pedras.


Contraponto: Da sua época de aluna, você tem alguma recordação de um momento engraçado ou importante que tenha, de algum modo, marcado sua vida?

Mayá: Tive alguns fatos sim, um engraçado e um que me marcou muito, que inclusive me emociono ao lembrar. O engraçado foi que naquela época,  várias pessoas tinham a mania de imitar outras pessoas. Eu inclusive também imitava, mas não era das mais vanguardeiras imitadoras não. Então, tinha um aluno, o João de Araújo, que chamavam de Bajara, que imitava o diretor da época, o Dr. Joaquim Fernandes de Sá. E ele imitava direitinho o diretor. E uma vez que o pessoal foi para a sala de Canto Orfeônico, atual Mini auditório; fomos lá para cantar. Já era umas quase 6 horas da tarde e a gente achou que o diretor não iria aparecer por lá. Aliás, 
aquilo não podia ser feito porque naquela época, apesar da escola ser mista, ou seja, aceitar meninos e meninas, não nos era permitido falar com os meninos a qualquer hora. Tinha uma sala, a sala de espera, onde era permitido falar com eles. Ademais, já era tarde também e a gente não podia fazer aquilo sem vigilância. Mas fomos para lá. Estávamos lá cantando, na maior animação e acabou chegando o diretor... Ele falou: 
"Oh! Vocês por aqui, a esta hora, não é hora de estarem aqui, ainda mais meninos e meninas juntos..." Ele tinha uma mania de fazer umas interrogações ao fim de cada frase, assim: "Tá vendo?" Era muito engraçado... Eu tive dúvidas, achei que era o diretor sim, mas um dos rapazes, achando que não era o diretor, falou: "O Bajara, deixa de ser besta!" E na verdade era o diretor mesmo... E eu achei isto bem engraçado.
Já uma coisa importante que me marcou foi que pelo fato de eu já ter recebido aquelas orientações do meu pai, os trabalhos que eram passados aqui eram muito fáceis para mim. Então eu comecei a ajudar umas meninas que estavam com um pouco de dificuldade. Eu as reunia lá no antigo Canto Orfeônico e ajudava. Em uma manhã, percebi que entrou uma pessoa e ficou parada; mas eu continuei dando minhas explicações. Depois de um tempo, veio falar comigo.
Não era ninguém mais ninguém menos que o diretor. Ele me parabenizou por estar ali ensinando minhas colegas e eu disse que gostava de fazer aquilo e, já que já tinha terminado minhas tarefas, fui ajudar as meninas. Foi importante porque ele escreveu uma carta a meu pai, lembrando que eu podia ficar interna 
lá, coisa que já havia me negado por causa de minha idade. Aquilo me deixou muito contente e eu fiquei muito estimulada achando bastante importante, visto que era um diretor muito austero e que tinha reconhecido aquilo, realmente me deixou muito feliz e me marcou muito.


Contraponto: A senhora foi fazer o que chamamos hoje de segundo grau e voltou ao IBC como professora em que ano?

Mayá: Já em 1955. É que eu me encontrava no segundo ano normal no colégio Benett e, naquele tempo, as nomeações por aqui não eram através de concurso público como é, em sua maioria, hoje; tinha também as nomeações interinas, que eram, basicamente, através de conhecimentos na cúpula, o conhecido hoje como 
pistolão. E acontecia que eu e a Luzia Vilela estávamos fazendo o curso normal, o curso adequado para dar aulas aqui e houve pessoas que não faziam cursos como aqueles e que estavam sendo nomeadas. Eu não tinha pistolão, mas a Luzia Vilela tinha e, com o pistolão dela, fomos nomeadas. Nossa nomeação saiu no diário oficial do dia 18 de abril de 1955 e tomamos posse no dia 05 de maio, entrando em exercícios no dia seguinte. Agora, tivemos a honestidade de ir falar ao chefe da seção de Educação e Ensino, que se chamava Renato Monar da Gama que não era isto que queríamos, pois ainda  estávamos terminando o curso normal, mas que devido as circunstâncias, que queríamos não ter turmas ainda e ficássemos somente tirando dúvidas, até que nos formássemos. Ele era uma pessoa muito larga de ideias e nos compreendeu, não nos dando turmas
até que nos formássemos.


Contraponto: Mayá, nos conte como foi dar aulas de história no período referente ao Regime Militar?

Mayá: Ah!, foi muito difícil. Você sabe que a gente, professor de história, não deve tomar partido, se bem que muitos tomam, mas não deveriam. E, tínhamos que dizer os fatos como aconteceram. Não podíamos ser desonestos, mas também não podíamos dizer tudo explicitamente. Era complicado. Lembro-me que um 
aluno me perguntou, bem no início do Regime Militar, o que eu achava sobre o Carlos Lacerda, uma 
pergunta muito complicada para o momento. E eu tive que sair pelos fundos; pedi  que ele pesquisasse e formasse a própria opinião, pois não seria bom que ele tivesse a minha opinião. E essa não foi a única vez que tive que sair pela porta dos fundos...
Uma outra coisa, é que no programa que tínhamos que seguir, não entrava a Revolução Russa. Mais uma coisa, é que por várias vezes, enquanto estávamos dando aula, passavam pelos corredores pessoas estranhas à escola; e depois, fomos avisados que tomássemos cuidado, principalmente os professores de história, pois estávamos
sendo vigiados.


Contraponto: Agora, Mayá, queria que falasse sobre um fato engraçado e um outro importante que lhe marcou como professora?

Mayá: Uma coisa que eu achei engraçada, foi uma imitação que uma aluna, a Solange, fazia de mim... Ela me imitava, e bem... Já o fato que me marcou, dentre muitos outros, foi um que me sensibilizou tanto que eu tenho até um soneto deste fato; foi quando em um intervalo destes, quatro ex-alunos meus me chamaram e me levaram para uma salinha. E aí, eles estavam com um presente, eu vi que era um presente pelo papel, e me entregaram e me abraçaram. Eu estranhei porque não era época de meu aniversário nem nada, mas um deles, que tinha baixa visão, falou que era pelo Dia das Mães. Eu falei que eles eram muito amorosos realmente, mas eu nem era mãe! E eles disseram que justamente por isso que tinha muito mais mérito o que eu fazia por
eles, porque uma mãe, de modo geral, tem que gostar dos filhos e eu fazia tudo aquilo por eles sem ser mãe deles... Aquilo me calou bastante, tanto que fiz um soneto.


Contraponto: Falando de seus sonetos, nos fale quando a senhora começou a escrever?

Mayá: Eu comecei a escrever quando eu era ainda menina porque dentre as coisas que meu pai me ensinou, ele me deu aulas de versificação, pois ele também foi poeta, anônimo, é verdade, mas foi. E aí eu comecei a me inspirar. Eu escrevia umas coisas ainda em prosa e ele achava bonitas, achava que tinha jeito de poesia. E quando ele me ensinou versificação, pronto, abriu meus horizontes. E eu em pouco tempo já fiz logo um soneto, uma das composições mais difíceis de fazer e ele ainda nem tinha passado. Quando eu fiz um soneto, o meu primeiro soneto, ele não acreditou. Disse para minha mãe: "Espia só, ela disse que fez um soneto..." E eu falei que tinha feito sim. Ele perguntou qual era o título de meu soneto e eu disse: "A morte da espiã Nazista". Então pediu que falasse para ele e eu falei. Ele corrigiu algumas coisas, afinal era o meu primeiro soneto sem ele ao menos ter ensinado, mas disse que estava muito bom para o primeiro. Acho que eu tinha doze anos. Daí,
comecei a escrever direto, sobre tudo que acontecia.


Contraponto: E quando surgiu a ideia de escrever um livro?

Mayá: Ah! Foi ali, pela década de 60... Eu já tinha muitas poesias e muita gente gostava e até me sugeria. Então eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, em 1963, que foi o "Suspiros da Madrugada". Depois fui  continuando e em 1998 escrevi o quarto e último até hoje, que foi o "Manhã Resplandecente".


Contraponto: O que lhe motiva a estar dentro das salas de aula até hoje?

Mayá: Para isso e para tudo na vida, é o ideal. Eu gosto de tudo que faço; eu gosto muito de ensinar. Quando eu era menina, eu sempre sonhei em dar aulas, mas nem sabia se eu podia, até porque eu nem sabia se eu poderia estudar, já que não conhecia o IBC! Eu comecei a ensinar com o meu irmão. Ele foi quem sempre me ensinou,
mas uma vez, ele que estudava no Pedro II, ficou em segunda época e eu decorei os questionários e suas respostas de francês todinho para perguntá-lo. E eu gostei muito de fazer aquilo e ele passou muito bem. Aqui, eu também já ajudava as meninas, como já lhe disse anteriormente. Eu gostava de ver meu pai transmitir tão bem aquilo que sabia, embora não fosse professor, mas fazia muito bem aquilo. E eu gostava tanto e queria fazer como ele. Eu gosto muito de sala de aula. Para que veja, eu tenho pena hoje de não ter uma turma minha, já que estou trabalhando na recuperação. Eu trabalho lá porque não tem sobrado turmas e as turmas são distribuídas, prioritariamente para os não aposentados, mas gosto muito de trabalhar com as turmas de recuperação, e olha que tem que gostar muito mesmo, porque lá tem aqueles alunos que estudaram menos, que estão mais fracos... E dou aulas na UERJ  também, onde tenho duas turmas na UNATI - Universidade Aberta da Terceira Idade -, onde me realizo muito. Lá dou aulas de história do Brasil para uma turma e de História 
Geral para outra.


Contraponto: E sobre esta outra atividade que a senhora desenvolve aqui, que é o de apresentar o Benjamin para aqueles que querem conhecer a escola; atividade tão importante quanto a sua atividade original dentro das salas de aula. Quando surgiu esta ideia?

Mayá: Eu só comecei a fazer este trabalho a partir de 1985. A partir desta época, começaram a vir muitas pessoas para visitar a escola, o que antes, nas décadas de 60 e 70 não acontecia. A ideia foi do Vitor Matoso, que em sua administração como diretor, nomeou algumas pessoas para trabalhar no regime de 40 horas e eu fui uma das nomeadas, com a função de fazer este trabalho. O Vitor me escolheu para esta função por já me conhecer de sala de aula, de comissões e por sempre me ver com uma palavra de entusiasmo com os jovens e, como costuma vir muitos estudantes, ele achou que eu fosse a pessoa perfeita para esta função.


Contraponto: Além de estudantes, que como a senhora disse, é a maioria dos visitantes, quem mais costuma visitar o nosso velho casarão?

Mayá: Ah! Atualmente, tem vindo autores, atores, escritores, pessoas que de modo geral querem fazer algum trabalho com deficiente visual.


Contraponto: Para concluir este bate-papo maravilhoso, nos diga por que a senhora nunca teve vontade de exercer um papel administrativo dentro do IBC? Não sei, talvez na supervisão, coordenação ou mesmo na direção do IBC?

Mayá: Olha, eu fiz um trabalho administrativo aqui sim, na verdade, era mais pedagógico, mas também administrativo. Eu chefiei por um tempo a antiga Seção de Educação e Ensino, na administração do Prof. Renato Monar da Gama. Quando ele foi nomeado diretor, eu fui nomeada chefe da Seção de Educação e Ensino. 
Agora, eu poderia ter exercido, mais temporariamente do que o cargo de diretor já o é, a direção da escola durante um tempo, em virtude da incompatibilização do Prof. Renato com a administração superior. Então, ele pediu que eu assumisse enquanto não saía a demissão dele e a nomeação de um outro. E eu disse a ele que não. Não porque o diretor tem que entender de todos os ramos da escola e tem um ramo do qual eu sou 
desconhecedora, o ramo financeiro. Mesmo depois de muitos pedidos e de oferecimento de ajuda naquele
ramo de várias pessoas, eu disse que não, pois eu quando ouvia as pessoas falando a linguagem econômico-financeira, não entendia nada; e não podia assumir uma escola como esta sem conhecer de finanças... Eu podia ser levada a assinar algo ilícito pelo desconhecimento.


Contraponto: Bom, Mayá, aqui fica então, meus agradecimentos e dizer que adorei este papo com a senhora.

Mayá: À vontade, Sandro, eu gostei muito também.



# 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.


//Fonte:  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: Audier Silva Gomes
Formação: Terceiro grau incompleto.
Estado civil: divorciado
Profissão: Servidor público do estado de Goiás.
Período em que esteve no I B C: De 1985 a 1988 sendo aluno, e de 1989 a 1990 sendo bolsista.

Breve comentário sobre este período:
Foi dos melhores que já vivi. Digo até hoje que em colégio interno o cego realmente aprende a viver. Ele tem de se defender, adquire a verdadeira noção de grupo e dessa forma a sua independência na vida. Na minha opinião, todos  deveriam passar por um colégio interno.

Residência Atual:
Rua 13, quadra 14 ,lote 41, unidade 201
Parque Ateneu - Goiânia - Goiás
Cep: 74890-275
Contatos:
Email: audier_listas@yahoo.com.br
Celular: 0xx62-8409-2023

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* A Sinfonia Alencarina 
  
O  corredor do primário, no final,  a esquerda,  uma  escada de madeira,  dois lances de degraus, assim chegávamos diante da porta da  "saudosa maloca".

A velha e mítica maloca, onde uma amostra de  "colegas de infortúnio", de vários pontos do país, corroborava a força e o alcance do imponente casarão rosa da Praia Vermelha de então.

Na verdade, um longo corredor, a esquerda,  as janelas,  que davam para o pátio do educandário,
intercaladas pelos armários de madeira da comunidade da maloca vindo ainda a porta do miquitório.  A direita,  a porta do primeiro dormitório, adiante, o banheiro com os chuveiros, em seguida, a porta do segundo dormitório.

No final do corredor, uma porta que dava acesso ao dormitório dos alunos.  Geralmente estava fechada.

Dormitório dos bolsistas (ex-alunos do educandário que segundo critérios da direção,  alcançara aproveitamento positivo na conclusão do primeiro grau, além de boa conduta disciplinar), sendo por isto contemplado com a tão  sonhada bolsa, a qual permitia ao,  felizardo fazer o segundo grau e faculdade, desfrutando do refeitório e dormitório do renomado casarão rosa da Praia Vermelha.

O pessoal da Maloca, gozava de relativa  regalia, podendo entrar ou sair do colégio a qualquer hora, exigência  dos seus estudos,  por  serem fora do educandário,  livrando-se assim, de certa forma, "do olhar de raio x"  da   chefia de disciplina.

Cearenses, mineiros, goianos, baianos, pernambucanos, paraibanos,  cariocas, catarinenses, maranhenses,  etc, uma mixórdia de sotaques,  tipos, estilos,  a alma tupiniquim, em suas diversas vertentes.

Poetas, ateus, sanfoneiros, crentes, um  tocador de  rabeca, violonistas, um bom de oratória, outro  meio agiota, uns mentirosos contumazes, outros sonhadores, outros sérios candidatos a  bebuns, alguns sexolatras, etc,  enfim  uma amostra da espécie humana em sua rica diversidade.

Macaco,  burro preto, tatu, zebra, cabrito, cavalinho, ganso, vaca,  chipanzé, canguru, pardal, cágado, lobo, cascavel, etc, todos tinham seus apelidos.

Estava concluindo o primeiro grau,sonhava com a bolsa para seguir meus estudos, passei a conviver mais de perto com o pessoal da maloca, eles, de certa forma, era para nós uma espécie de " vanguarda", devido a sua experiência adquirida  na vida diária, fora dos muros do casarão.

Aproveitava  o intervalo após o almoço, antes das aulas profissionalizantes para  conversar com a rapaziada da maloca onde fizera vários amigos.

Nas minhas constantes idas a maloca,  geralmente para palestrar com um colega a quem me afeiçoara, principalmente,  pelo hábito comum  da literatura, - foi para mim uma espécie de consultor sobre o tema, acabei conhecendo mais de perto o universo da maloca e sua comunidade.

Por este tempo havia um dos nossos, chamaremos doravante "personagem1",  um bom sujeito,  cursava a Gama Filho e   Tinha fama de ser muito  bom de copo.  Por não haver maiores afinidades, construímos um relacionamento apenas   formal.

Este colega(o personagem1),,  nas horas vagas gostava de dormir e seu sono vinha acompanhado de um roncar, q virara motivo de piadas e transtornos para os demais colegas.

Muitas vezes estava eu lá conversando com meu colega, enquanto o  sujeito, cujo roncar jamais em toda minha vida, vira algo similar, fazia a corte a Morfeu com aquela
sonoridade vulcânica.  Seu vizinho de cama, um estudante de música, também chegado a um soninho após o almoço,  sofria, assim como  toda coletividade daquele dormitório da maloca, com o  roncar do colega de infortúnio.

Era hilário a   lamúria do infeliz vizinho de cama (chamemos o personagem 2), que louco para tirar sua soneca vespertina,  chegava para nós, se lamentando,  do ronco do vizinho que impossibilitava sua desejada cesta.

-- "   Porra, almocei correndo, para chegar aqui em cima, para começar minha soneca, antes q fulano chegasse aqui na maloca. Agora, tá lá o cara com aquele "ronco suíno", ninguém cochila mais aqui!".

Engraçado quando alguém falava ao sujeito do seu ronco este desconversava e dizia ser exagero dos colegas.

Bastava o cara bater na cama, fosse a noite ou a tarde, de imediato vinha  aquele ronco,  e a comunidade, já  traumatizada por aquela "sonoridade medonha" expelida pelas entranhas daquele filho da terra de Iracema,  dava vazão  a frustração pela impossibilidade fosse do esperado sono noturno, ou mesmo o   almejado cochilo vespertino e, cuspindo maribondos, detonava:  ... começou a porra do fulano e seu fole furado! igualzinho a um jegue peidando! lá vem  a  buzina desafinada! parece  uma  turbina enferrujada tentando funcionar!,, igualzinho um porco esguichando na ponta da faca.

Na verdade todo dormitório sofria com o ronco do cara, o barulho varria todo salão onde as camas distribuídas nas laterais, eram atingidas  pelo roncar animalesco.

O vizinho de cama do sujeito,nosso personagem 2,  teve a ideia de gravar o ronco e mostrá-lo no outro dia.

Simplesmente, jamais  admitiu, dizendo que era  galhofa do colega.

Muitas vezes, ao passarmos pelo corredor da maloca, para pegarmos a escada do corredor do  primário, ou irmos para a rouparia, ao passarmos em frente a porta do dormitório,  lá estava o maroto roncando a todos pulmões, vento e barulho, digno de um tsunami daqueles que varrem vez em quando os mares do  Caribe.

Assim ficou a coisa, o sujeito e seu roncar  escandaloso, a comunidade da maloca, incomodada com aquela situação  risível e delicada, já q a maioria  do pessoal tinha seu sono prejudicado.

Certa vez,  como fazia diariamente após o almoço, conversava  com meu amigo, quando o cara começou com seu ronco suíno, começamos a rir, de repente, o cara acelerou o ronco, em seguida, o barulho do tsunami de então, veio com algo diferente, o  turbilhão sonoro,  começou sair em duas direções.

O cara agora roncava por cima e por baixo,  ronco e peido, numa   armonia tragecomica,  até então para mim desconhecida,  aquela mixórdia sonora dantesca, levando a comunidad da maloca ao deleite.

Neste momento meu amigo, com aquele  seu humor um misto da malícia carioca com a fértil imaginação nordestina comentou comigo:

"... agora vc escolhe o que preferes da  sinfonia    alencarina: o primeiro movimento, o   nazo-bucal ou o segundo movimento,  o _reto bundal!"...

Ainda bem que a natureza, me Dotara de um ouvido, distante,  muito longe mesmo  de ser um ouvido " absoluto"...

Valdenito de Souza, RJ -  - junho/2016

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



#15. IMAGE PESSOAL

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

* Falar sobre imagem pessoal é falar da comunicação com o outro

Falar sobre imagem pessoal é falar da comunicação com o outro
Para uma boa comunicação é importante saber O QUE deseja falar, PARA QUEM deseja falar e COMO deseja falar. Estas ações são comuns quando participamos de algumas situações pontuais. Como o desejo de conquistar alguém, um espaço – como um emprego, por exemplo – ou um grupo. Nos arrumamos para aquela situação com os propósitos direcionados para tal. 
Quando o propósito é uma conquista, trabalhamos alguns critérios pessoais que tornaram importantes com o tempo ou conforme o grupo social que convivemos. Algumas pessoas querem transmitir sensualidade, outras romantismo, outras docilidade e algumas, ousadia. Isso tudo é transmitido através da escolha das peças de roupas para o determinado dia. Quando a sensualidade é o foco algumas mulheres escolhem roupas que valorizam o corpo, as curvas ou que deixam algumas partes a mostra como o colo, o abdômen ou as pernas.  Tenho certeza que esta pergunta já passou por sua mente: Como quero ser reconhecida ou reconhecido? 
Estas escolhas podem acontecer pelo tato, acompanhando o corte da peça de roupa, a maneira como ela assenta no corpo ou qual a sensação que o tecido causa em contato com a pele. Cada peça pode proporcionar sensações diferentes, mesmo sem vê-las apenas sentindo. Um tailleur (terno feminino de saia) ou um terno (conjunto de calça e paletó) pode desenvolver sensações positivas como de poder, de liderança, de confiança ou negativas como uma pessoa fechada, conservadora ou sem liberdade.  
É um assuntos extenso que vamos discorrer em várias publicações. Porém o foco de hoje é ter conhecimento sobre imagem pessoal. Que não deve ser observado apenas para ocasiões especificas. Com isso te faço uma pergunta: Você pensa nos detalhes da comunicação todos os dias? Vale a pena pensar, porque todos os dias comunicamos de maneira direta ou indireta. Seja pelos olhares ou pelo tato.
Lembre-se que em cada lugar por onde passa existe pessoas te observando e talvez desejando se aproximar de você. Com isso, observe bem seu guarda roupa, conheça suas peças e saiba o que cada peça causa em você. Tenho certeza que seus dias serão diferentes, afinal comunicará de forma assertiva e colherá frutos com esta ação. Desejo SUCESSO!
Quer saber um pouco mais? Entre em contato comigo, estou a disposição para esclarecer qualquer duvida.

Abraços,
Tânia Araújo 
WhatsApp: 31 996781865
E-mail: contato@taniaaraujo.com.br



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

*  Cupidos, cães-guia aproximam casal

O Dia Internacional do Cão-Guia, comemorado nesta quarta-feira (27/04/2016), traz razões múltiplas para ser muito festejado na casa do advogado Genival Santos, 37, e da cientista de dados Katia Antunes, 33, ambos cegos e usuários dos bichos trabalhadores há nove anos.
O casal, que mora em São Paulo, se aproximou, se apaixonou e se casou graças a um outro encontro amoroso, o de seus cães-guias: a labradora com golden retriever Leila, 10, e o labrador caramelo Sam, que vieram juntos, de Michigan, nos EUA, para serem a retomada da "luz dos olhos"
dos dois.
"Fomos buscar os cães nos EUA, por meio do Instituto Iris, na mesma época [em 2006]. Durante os treinamentos de comando do cão, de até 12 horas por dia, aproveitava para paquerar a Katia, enquanto o Sam brincava com a Leila", diz Genival.
Já no Brasil, o casal foi estreitando laços no intuito de "tirar dúvidas" sobre cuidados com os peludos. Acabaram se casando há cinco anos e juntando a cachorrada.
"Brinco que, hoje, os cães são mais ligados que eu e meu marido. Um não larga o outro. A Leila faz o Sam até de travesseiro", conta Katia, que perdeu totalmente a visão há seis anos. Ela chegou a conhecer visualmente os traços do marido.
Segundo o relato de Genival, é "muito amor envolvido" entre cães e gente.
"Chego mais cedo em casa com a Leila e ela fica aguardando o Sam e a Kátia. Não sei como, mas quando eles estão há uns 500 metros do portão ainda, ela consegue saber que estão se aproximando e fica inquieta."
A importância dos cães para a dupla é tão grande que até a casa onde moram atualmente foi escolhida para acomodar com conforto a dupla canina. Tem quintal, um quarto só para eles e muito espaço para correria.
Juntos, os quatro já foram para Argentina, Portugal, Uruguai e zanzaram de norte a sul do Brasil. Agora, Katia e Genivaldo se preparam para um momento delicado, o de aposentar seus bichos.
"O Sam ainda consegue manter a rotina de trabalho comigo normalmente, mas o ritmo está diminuindo. Ele está mais cansado e em breve terá de parar", conta a dona.
A cadela Leila também sente as dores do tempo. Até para ser escovada, pela manhã, sente um incômodo na coluna. "Eles estão muito acostumados com o contato com gente o tempo todo. Quando aposentarem, teremos de ter uma auxiliar em casa para fazer companhia a eles ou terão de ficar na casa da avó [da sogra]", afirma o dono.
Mesmo com a chegada dos novos condutores de seus passos, o que ainda não tem data prevista, Katia e Genival não vão abrir mão da antiga dupla de cães e cupidos.
"Fiquei cego aos 17 anos e vivi muitos momentos de revolta. Odiava a minha condição. A Leila veio trazer esperança, nova vida e nova visão, literalmente. É mais do que justo darmos uma velhice digna para nossos cães."
Nos próximos anos, a cachorrada vai se juntar a um bebê, plano futuro do casal.
"Estamos planejando tudo muito bem. Primeiro, vamos resolver a questão dos novos cães, depois, tentamos um bebê", diz Katia.
Pelo Censo 2010 do IBGE, o Brasil tem 582 mil pessoas cegas e outras 6,5 milhões com baixa visão. Estimativas não oficiais dão conta que entre 100 e 150 deles têm acesso a um cão-guia, que tem valor de treinamento estimado em até R$ 60 mil.

//Fonte: ** Folha - Jairo Marques

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

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



#17. PANORAMA PARAOLÍMPICO

Colunista: ROBERTO PAIXÃO (rnpaixao@gmail.com)

Neste mês tivemos muitos eventos! começamos com os regionais de Goalball e Futebol de cinco. Tivemos ainda a estreia de um documentário que fala de quatro modalidades paralímpicas:  Atletismo, canoagem, futebol de cinco e natação

1.  Estreio no  dia 21 deste mês, às 21 horas, o filme Para Todos, que fala sobre o desempenho de alguns atletas e suas respectivas modalidades.
Esse filme foi pensado para exaltar grandes atletas e mostrar que além de suas superações, eles devem ser vistos antes das sua deficiências como um atleta que está em busca de uma medalha de ouro e de um lugar mais alto no pódio!
Nesse filme podemos ver as atuações de muitos atletas que dentro de suas modalidades abrilhantaram esse maravilhoso documentário. Nele podemos ver alguns grandes atletas como: Terezinha, Daniel Dias e Ricardinho junto com seus parceiros do futebol de cinco entre outros.
Na festa de estreia tivemos a presença de vários personagens. Destaco  a presença do grande atleta olímpico Flávio canto!
Eu recomendo a todos que é amante do esporte e principalmente, do para desporto a ir assistir esse maravilhoso filme! Vale apena, porque além de ser um filme bem feito, com certeza saímos do filme com outros olhos desses atletas.

2. Depois de um ano de jejum, URECE-RJ, no masculino, e IBC-RJ, no feminino, conquistaram o título do Regional Sudeste 1 de Goalball 2016, na manhã de domingo (5), em Uberaba, Minas Gerais. As finais foram realizadas contra ADEVIBEL-MG e APUV-MG, respectivamente. As quatro equipes que estiveram na decisão garantiram vaga na Copa Loterias CAIXA, a principal competição da modalidade no país, que vai acontecer em  Jundiaí, no mês de outubro.
Ao contrário da decisão do ano passado, que teve a ADEVIBEL-MG vencendo a URECE-RJ por 20 a 18, a partida que decidiu o título da atual temporada foi mais econômica nos gols. O equilíbrio e a emoção foram os mesmos, e ambas as equipes estiveram sempre perto da  vitória. No entanto, os cariocas tiveram mais tranquilidade para buscar a vantagem no placar e levar o título com a vitória de 8 a 7.
Uma final inédita na categoria feminina colocou APUV-MG e IBC-RJ frente a frente em outro duelo entre cariocas e mineiros na competição. As duas equipes protagonizaram a disputa da medalha de bronze em 2015, quando as meninas do IBC-RJ venceram por game. E no duelo mais importante na história das equipes, as cariocas repetiram a vantagem de dez gols e venceram o jogo por 13 a 3. 
Na disputa do terceiro lugar da categoria masculina, Gabriel Rodrigues, da CEIBC-RJ, e Fernando Narciso, da AADV-PC-MG, ditaram o ritmo do jogo.
Os dois foram responsáveis por 20 dos 22 gols da partida. O camisa 3 do time carioca teve números ainda mais expressivo. Gabriel marcou todos os gols da equipe e foi decisivo na vitória de 13 a 9.
No duelo feminino o que se viu foi uma URECE-RJ com muita intensidade.
Embaladas por Jéssica Alves, a equipe carioca entrou com tudo no jogo e foram emplacáveis ao vencer a peleja pelo placar de 11 a 1.
Os prêmios individuais da competição foram dominados pelo IBC-RJ. Uma das esperanças do Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Victoria Amorim mostrou mais uma vez seu talento em quadra e com 39 gols se tornou a artilheira da competição. A versão masculina da instituição
carioca, a CEIBC-RJ, também teve seu atleta recebendo o título de goleador. Assim como em 2015, Gabriel Rodrigues se destacou com 57 bolas na rede.

3. Desafio de Futebol de 5: Brasil vence mais uma e mantém a invencibilidade]
Com o placar bem mais folgado do que na primeira fase do torneio - quando ganhou por apenas um gol de diferença, Brasil vence o Irã por 3 a 0 e conquista o ouro no Desafio Internacional de Futebol de 5 na manhã de  domingo (5), na sede do Instituto Benjamin Constant (IBC), na Urca, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo do último dia de torneio, a Argentina arrematou o bronze nos pênaltis por 2 a1 contra o Marrocos.
A vitória do Brasil veio com um gol de Jefinho e dois de Bill (Severino da Silva), que retorna à seleção após quase dois anos afastado por lesões. "Para garantir bons resultados tive que voltar no mesmo ritmo dos meninos que já estão jogando mais entrosado. Foi importante ter aberto o placar cedo para dar mais tranquilidade ao time e, graças a  Deus, pude também fazer o último gol da partida", comenta.
Com cinco gols no campeonato, Jefinho além de ter ajudado à equipe em mais uma vitória, o pivô da Seleção Brasileira foi o artilheiro do Desafio. "Fico muito feliz por mais este prêmio individual, mas fico ainda mais feliz por ter contribuído para a conquista deste título. A competição foi importante para ajustar a equipe às vésperas dos Jogos Paralímpicos, mas já deu para mostrar que estamos bem orientados tanto física quanto psicologicamente", afirma Jefinho' - como
carinhosamente é orientado pelo chamador Luiz Felipe durante o jogo.
O técnico da seleção, Fábio Vasconcelos, é da opinião de que não existe jogo fácil, muito menos uma competição inteira. Ter jogado contra o Irã na primeira fase foi importante para conhecê-los e montar um esquema tático para neutralizá-los. E deu certo, "fizemos uma ótima partida, nosso goleiro não pegou nenhuma bola, apenas tiro de meta, e fomos fortes no ataque. Essa vitória mostrou que estamos no caminho certo para conseguirmos a quarta medalha de ouro em Paralimpíadas para o nosso país", avalia.

4. Brasil B fica em 5o colocado A participação da segunda equipe da Seleção Brasileira terminou na manhã do sábado (4) com uma vitória em cima do México por 1 a 0. Com quatro jogadores da equipe principal, Fábio garante que eles deram o melhor de si, "nós não tínhamos banco de reserva e os quatro mostraram que nós não somos um time de um ou dois jogadores, somos uma equipe homogênea onde um ajuda ao outro".

5. AMC-MT goleia mais uma vez e conquista o Regional Centro-Norte de Futebol de 5]
Com cem por cento de aproveitamento, a AMC-MT sagrou-se campeã do Regional Centro-Norte de Futebol de 5 2016. O time de Cuiabá venceu na final a UNIACE-DF pelo placar de 4 a 1, e se manteve no topo da competição. O jogo do título foi realizado na manhã do dia (19), no ginásio do CIEF, em Brasília.
Apostando no faro de gols de João Silva, a AMC-MT partiu para o ataque desde o início do jogo. A blitz feita pela equipe de Cuiabá deu resultado e a UNIACE-DF dificilmente levou perigo. O primeiro saiu ainda na etapa inicial, com o artilheiro da equipe. Na etapa complementar, o  camisa 9 ainda encontrou brecha para marcar o seu segundo gol.
Apoiada pelos torcedores locais, a UNIACE-DF não se entregou e tentou entrar novamente no jogo após Leandro Martins diminuir o placar. A reação parou por aí. Seis minutos depois Joede fez 3 a 1 para a AMC-MT, no primeiro gol da equipe que não foi marcado por João. Após ampliar a vantagem, os mato-grossenses diminuíram o ritmo, mas mesmo assim conseguiram balançar a rede mais uma vez. E o gol do título saiu dos pés dele: João Silva. O craque da competição marcou e a equipe foi campeã ao vencer o jogo por 4 a 1.
Vaga e bronze
O jogo que valeu o terceiro lugar da competição colocou frente a frente duas rivais estaduais. De um lado o ISMAC-MS e do outro a ADVIMS-MS. As equipes do Mato Grosso do Sul entraram em quadra em busca de dias melhores, e para isso, a vitória no duelo era fundamental na projeção de
um futuro melhor.
Desde o apito inicial do árbitro as equipes demonstraram muito equilíbrio e disposição, que reduziram as chances de gols. Na melhor oportunidade, aos 21 minutos da primeira etapa, Maurício abriu o placar para o ISMAC-MS em cobrança de tiro livre. A resposta da ADVIMS-MS veio
logo em seguida com Nivaldo, que deixou tudo igual. No segundo tempo, o jogo se encaminhava para a decisão por pênaltis quando Teófilo Sanchez aproveitou bobeira da zaga do ISMAC-MS e fez 2 a 1. Vitória de virada da ADVIMS-MS, que garantiu o bronze e a vaga na Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 - Série B 2016.

Premiação

Com uma média incrível, de 3,25 gols por partida - quatro no total, João Silva foi o artilheiro da competição com 13 tentos. Para o melhor goleiro do regional, o prêmio foi dado ao arqueiro do ISMAC-MS, Eric Montenegro.

6. Considerações finais: Com essas demonstrações podemos esperar grandes atuações nos jogos que começam no dia sete de setembro, teremos onze dias de pura adrenalina!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

Inspirado no 311 de NY, será inaugurada hoje a Central de Atendimento do Rio, totalmente informatizada, que funcionará 24 horas/7 dias por semana.

Através dela, você poderá contribuir com a cidade apontando qualquer problema do tipo: buraco na rua, lâmpada queimada, poda de árvore, sinais de trânsito, dengue, entre outros.

Ao relatar o problema, o cidadão receberá um número de protocolo e um prazo para a execução do serviço.

Basta ligar para o número 1746.
Caso esqueça o número, aí vai uma dica: 1 representa a cidade que você mais ama e 746 as letras "R-I-O" respectivamente no teclado do telefone convencional.

Assim como você, também buscamos um Rio melhor!

Mais informações, entre no site: www.1746.rio.gov.br<http://www.1746.rio.gov.br/>

- - -

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*  Em 08/05/2016 07:30, Wil escreveu:
     
Olá amigos, meus cumprimentos.
Gostaria de receber o contraponto por e-mail, visto que, recebia, em  outras ocasiões, mas, por motivos alheios a minha vontade, tive que cessar  a recepção. Meu e-mail é  wil71wil@gmail.com

muito grato e parabéns por essas edições maravilhosas, pelo menos as que tive acesso aos conteúdos.
 
um abraço>
 
wil

***

Salve Wil,
Serás recadastrado.

Obrigado por suas gentis palavras para com nosso jornal, aliás, neste setembro/2016 fará dez anos de existência.

Confira todos os números em: escola.exaluibc.org.br (procure o link jornal contraponmto).

Valdenito de Souza - redator

- - -

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

* Todas as edições do Contraponto estão disponibilizadas no site do jornal contraponto, confira em:  jornalcontraponto.exaluibc.org.br

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

* 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(escola.exaluibc.org.br): 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.

* 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.

---

* 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)

