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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* OS 55 ANOS DA NOSSA ENTIDADE

No último 16/junho/2015 a Associação dos Ex-alunos do I B C,  chegou aos 55 anos de existência.

Verdade... houve a hibernação imposta pela infame ditadura (1964 a 1985), a qual amordaçou  nosso pessoal por vários anos. Mas graças ao idealismo de companheiros briosos, nossa entidade foi refundada, e,  vem lutando com as armas que dispõe (a dedicação de alguns companheiros),
buscando sua afirmação como canal legítimo do nosso segmento.

Nossos desafios continuam sendo muitos,  como sempre,   seja qual for o contexto, porque além  da visibilidade junto a sociedade, temos o grande desafio de conscientizar nosso segmento, de que nossa luta, depende sobre tudo da nossa ação, que, exige mobilização, consciência, determinação, elementos vitais do necessário empoderamento.

E VIVA A ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

* Relatório de atividades da diretoria executiva julho/2015

No dia 25/06 foi realizada a festa de aniversário de nossa Associação.
No dia 03/07 distribuímos na festa Julina do IBC um material informativo falando sobre a Associação.
No dia 11/07 foi realizada em parceria com a União dos Cegos uma festa Julina, com transmissão da rádio Contraponto Foram criados os departamentos da Juventude e o de Acessibilidade e
Inclusão.
O ex-aluno do IBC, Marcos Rangel, foi escolhido para nos representar na seção solene de aniversário do IBC.

* Departamento de tecnologia:
1. sala de reunião disponibilizada na escola virtual(para uso da diretoria executiva e conselho deliberativo);
2. Servidor mundo do rádio, que hospeda portal/webrádio da associação, tem contrato renovado;
3. Projeto nossa pauta(Agenda com a secretária municipal da pessoa com deficiência Georgette Vidor - assunto: implantação de aplicativo sonoro nos ônibus do RJ para uso com telemóvel) )
4. Jornal Contraponto, setembro/ dez anos de existência;
5. Comissão OAB/RJ: Valdenito de Souza representará a associação dos ex-alunos do IBC em suas reuniões mensais;
6. Google drive - criado para armazenar acervo de informação da associação.


#3. O IBC  EM FOCO

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

* Como prometi, passo neste número a abordar as questões políticas e administrativas da instituição.

Mês de julho para nós do IBC é recesso escolar.
Assim como no Congresso Nacional, as notícias por lá, somente em agosto, quando poderemos experimentar mais fortemente os efeitos da crise que atinge a todos, quase indistintamente. Só não são atingidos aqueles que nunca o são, sempre poderosos, sobrepondo-se a tudo e a todos.
Não é o caso do IBC que permanece vivendo institucionalmente no limite, sujeito a chuvas e trovoadas, mas ainda em pé, apesar das intempéries, de dentro e de fora!

Em setembro a nossa instituição
fará 161 anos de existência, sempre buscando trabalhar pela inclusão futura de nossos alunos, do Jardim ao nono ano, forjando cidadãos afirmativos, ou promovendo a reabilitação de cegos adultos, alijados do mercado de trabalho, pelos motivos mais diversos.
Seguidamente as gestões do nosso IBC têm se notabilizado por apagar incêndios, por enfrentar crises internas e externas e administrar a escassez, agora mais do que nunca. As constantes idas da Direção a Brasília têm se revestido de grande tensão, antes, tentando evitar o fechamento da escola; agora, tentando negociar com o Planejamento e com o MEC, a liberação de verbas para a consecução de obras de emergência e vitais, atendendo a exigências do corpo de bombeiros e da própria necessidade de conservação do prédio.
Como é de conhecimento público, a união utiliza apenas parte da verba destinada aos ministérios, instituindo o contingenciamento, dos recursos, com a maior parte das verbas sendo liberadas de forma gradual, nem sempre em tempo para socorrer as situações que se agravam e se acumulam no dia a dia.
Os problemas mais delicados, estão na escassez de material e dificuldade no repasse de verba às empresas terceirizadas, o que poderá ter como consequência o não pagamento dos empregados por parte dessas empresas e prejuízo no desenvolvimento das atividades que envolvem os alunos, como na confecção de materiais, em braille e baixa visão, na limpeza, na segurança e na infra estrutura em geral.
Nenhum desses problemas poderá ser postergado, sob pena da paralisação eminente das atividades.
A expectativa é positiva, considerando as múltiplas atividades previstas no IBC até o mês de outubro.
Em agosto teremos um curso de audiodescrição, ministrado por professores da casa; paralelamente teremos oficinas sobre o tema.
Em setembro teremos uma programação recheada de novidades e em outubro, nos dias 14, 15 e 16, um simpósio de tecnologias assistivas já na página do IBC: www.ibc.gov.br.
O fluxo das atividades programadas não permite prever qualquer crise de grande dimensão.
É o que se espera.

Qualquer colaboração dos leitores, enviar para: vtr.alberto@gmail.com

Vitor Alberto da Silva Marques.



#4.  DV EM DESTAQUE

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

* Sistema desenvolvido com tecnologia de videogame transforma imagens em sons para simplificar o cotidiano de deficientes visuais

A partir de uma tecnologia disponível no mercado, o sensor Xbox Kinect, lançado pela Microsoft para jogos de videogame, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
desenvolveram um sistema, ainda em fase experimental, que converte vídeos em informações sonoras para auxiliar deficientes visuais em suas tarefas cotidianas.
A tecnologia Kinect possui duas câmeras, uma delas com um sistema que emite e captura luz infravermelha, reconhecido por um algoritmo que confere um valor de profundidade – ou distância da câmera – para cada ponto da imagem. Com base nesses dados é possível identificar objetos e usuários no ambiente sem se confundir com os seus contornos e variações de luzes e cores. No projeto conduzido na Unicamp em parceria com o pesquisador Dinei Florêncio, da Microsoft, foi montado um protótipo que teve como suporte um capacete de skate. Em cima do capacete foi colocado um sensor Kinect com as duas câmeras – os itens restantes que fazem parte do  equipamento original Computação y foram retirados – conectadas a um laptop com grande poder de processamento de informações, além de um giroscópio, um acelerômetro e uma bússola, dispositivos que registram, em conjunto, mudanças de direção da cabeça.
O laptop é carregado pelo usuário dentro de uma mochila. “Os dados do ambiente captados pela câmera são processados pelo computador, que retorna a informação para o usuário em áudio”,
diz Siome Klein Goldenstein, professor do Instituto de Computação da Unicamp e coordenador do projeto, financiado por FAPESP e Microsoft dentro do Programa Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (Pite). O usuário conta ainda com fones de ouvido com tecnologia bone
conduction, em que o áudio é transmitido aos ouvidos por meio da condução do som pelos ossos do crânio. Isso permite que os ouvidos fiquem livres para escutar outras fontes sonoras do ambiente,
e não apenas os feedbacks de áudio que o sistema fornece, o que ocorreria caso fossem utilizados headphones comuns.
Siome explica que durante o projeto foram estudados vários cenários de uso Dinorah Ereno
Reconhecimento de ambiente para a tecnologia. Uma das aplicações que já estão prontas é um módulo de detecção e reconhecimento de pessoas em um ambiente fechado. Para que o sistema
faça o reconhecimento, é preciso primeiro criar um cadastro de pessoas.
“Utilizamos uma técnica de localização de face e empregamos um algoritmo para classificação de cada uma das pessoas do cadastro”, explica Laurindo de Sousa Britto Neto, doutorando no Instituto de Computação da Unicamp e participante do projeto. Quando o usuário entra em um recinto com pessoas previamente cadastradas, o módulo de detecção e reconhecimento de face passa a informação para o módulo de áudio 3D, configurado para reproduzir um som na localização
espacial de cada um dos presentes na sala. “Ao escutar o nome de cada uma das pessoas, o usuário saberá a posição exata em que ela se encontra”, explica Siome. “É como se o som saísse da cabeça
da pessoa identificada pelo módulo de detecção.” O objetivo é fazer com que o deficiente possa virar o rosto na direção certa e se comunicar da forma mais natural possível.

PESQUISA FAPESP 232 z 71
A técnica de áudio 3D foi um capítulo à parte no desenvolvimento do projeto porque cada ouvido reage de forma diferente aos estímulos do mundo externo, segundo Siome. A pesquisa com
áudio 3D foi conduzida por Felipe Grijalva Arévalo, equatoriano que chegou ao Brasil em 2012 para fazer o mestrado sob orientação do professor Luiz César Martini, da Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação da Unicamp, deficiente visual que trabalha com pesquisas direcionadas para esse público.
Como cada cabeça tem uma anatomia conduzidos com deficientes visuais. Após a realização de todos os experimentos necessários para a validação do novo sistema, ele poderá ser compartilhado
com toda a comunidade.
Aborda gem si mplifi cada Outra aplicação que está em fase de finalização é um sistema de auxílio à navegação capaz de informar ao usuário onde há obstáculos à sua frente. “O Kinect posicionado na cabeça do deficiente irá captar os quadros do vídeo que serão segmentados, por meio de algoritmos, em diversos planos, como chão, porta, escada”, explica Laurindo Neto. As informações
são então repassadas em áudio para o usuário. O projeto teve a participação de Vanessa Maike sob orientação de Maria Cecilia Baranauskas, do Instituto de Computação (IC), que trabalhou com
experimentos na área de interfaces naturais, que envolvem formas naturais de interação entre as pessoas e os computadores, e de Anderson Rocha, também do IC, na parte de biometria.
A ideia de transformar imagens em som para deficientes visuais não é nova, mas as tecnologias utilizadas pelo grupo de pesquisa da Unicamp resultaram em uma abordagem de reconhecimento
mais simples para o usuário, com reprodução do ambiente natural. O dispositivo mais conhecido no mercado com esse conceito é o The vOICe, criado por Peter Meijer, do Laboratório de Pesquisas
Philips, na Holanda. O sistema consiste de uma câmera comum acoplada a óculos – também pode ser utilizada a do smartphone –, que captam as imagens do ambiente, convertidas em imagens por um computador e transmitidas por meio de fones de ouvido. Nesse caso, a câmera capta as cenas da esquerda para a direita e essas informações são recebidas pelo usuário no ouvido esquerdo e direito, alternadamente.

Projetos
1. Visão para o cego: traduzindo conceitos visuais 3D em informações de 3D de áudio (nº  2012/50468-6); Modalidade Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (Pite); Pesquisador responsável Siome Klein Goldenstein (Unicamp); Investimento R$ 32.648,40 (FAP ESP) e R$
32.648,40 (Microsoft).

2. Aprendizado de máquina em processamento de sinais aplicado ao áudio espacial (nº 2014/14630-9); Modalidade Bolsa de Doutorado; Pesquisador responsável Luiz César Martini (Unicamp); Bolsista Felipe Leonel Grijalva Arévalo (Unicamp); Investimento R$ 136.000,80.
fotos?eduardo cesar diferente, é preciso recorrer a um processo chamado de personalização para
gerar áudio 3D. “A abordagem mais simples consiste em usar medidas já conhecidas de anatomia da orelha e, a partir daí, traçar um modelo de personalização”, relata Felipe. Ele pesquisou o tema na sua dissertação de mestrado, coorientado por Siome, e atualmente continua a trabalhar com áudio 3D em sua tese de doutorado. Os testes foram feitos inicialmente com pessoas vendadas; na próxima etapa, após aprovação pelo comitê de ética da Unicamp, serão Sensor com câmeras e
equipamentos que registram mudanças de direção da cabeça do usuário faz parte do protótipo da Unicamp

Fonte: http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/06/16/reconhecimento-de-ambiente/



#5. DE OLHO NA LEI

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

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2015

* Publicada a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência -- Estatuto da Pessoa com Deficiência).

No último dia 14 de julho, tive a honra de coordenar o primeiro programa veiculado na Rádio Contraponto, da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, do Projeto Advogados na Rede. Falei, com outros três advogados, sobre a Lei nº 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência -- Estatuto da Pessoa com Deficiência).  Aproveito partes da minha abordagem para escrever a presente coluna.

A Lei nº 13.146/2015, de 6 de julho de 2015, publicada em 7 de julho de 2015, denominada "Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência" e institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um microssistema jurídico voltado aos direitos de que as pessoas com deficiência são titulares.

A matéria foi debatida no Congresso Nacional por cerca de 15 anos e teve ampla participação social, em especial do seu público alvo.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência  tem origem no Projeto de Lei do Senado (PLS) 6/2003, de autoria do senador Paulo Paim, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na Câmara dos Deputados o PLS tramitou como Projeto de Lei 7699/2006. Em 2013, a deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), foi designada relatora de Plenário da Lei.

O texto é produto de um Grupo de Trabalho formado por representantes do governo, da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério Público, juristas e da sociedade civil, que discutiu a adequação da legislação brasileira à Convenção da ONU-2008 que trata dos direitos das pessoas com deficiência.

é uma lei muito densa. Trata de vários aspectos do direito que afetam as pessoas com deficiência nas suas relações dentro da nossa sociedade. O Estatuto das Pessoas com Deficiência traz normas Trabalhistas, previdenciárias, que versam sobre educação, cultura e moradia, dentre outros, que se enquadram na categoria dos direitos fundamentais.

Acrescente-se ainda que, no plano formal, a nova lei de proteção dos direitos das pessoas com deficiência se insere na categoria dos microssistemas jurídicos, porque não é um código. Os códigos disciplinam as relações dos indivíduos entre si, no viés individual, ou entre grupos constituídos, formalmente ou não. Em suma, eles cuidam da vida de toda a sociedade. Já, a Lei nº 13.146/2015, por ser um microssistema, regula somente as relações jurídicas que envolvem um determinado grupo de indivíduos, no caso, as pessoas com deficiência.

Muito embora a Lei nº 13.146/2015 tenha sido publicada em 7 de julho de 2015, ela só poderá ser aplicada, na sua maioria, dentro de 180 dias, portanto em janeiro de 2016. Alguns de seus  comandos, vale dizer, só terão vigência após esse prazo, em 48 meses.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência implementou melhorias na legislação já existente, mas não revogou, no todo, as leis que se ocupavam dos seus direitos. Tanto assim, que o artigo 121 do Estatuto determina que:


"Art. 121.  Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já   estabelecidos em outras legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria. 

Parágrafo único.  Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência."

Durante a sua discussão no Congresso Nacional, muitos temiam a publicação de um estatuto próprio para as pessoas com deficiência, alegando que um só diploma poderia se esquecer de direitos inscritos em normas esparsas, vigentes anteriormente à publicação da Lei nº 13.146/2015. Todavia, o argumento não procede. Além do artigo 121, acima reproduzido, o diploma de direitos das pessoas com deficiência não se utilizou da cláusula genérica de revogação tácita, consagrada pela expressão "revoga as disposições em contrário". Tudo o que o legislador quis, revogou de modo expresso, agindo, nesse ponto, com técnica irretocável!

A nova lei modifica normas de direito previdenciário, melhorando-as e, no que se refere a  autonomia da vontade das pessoas com deficiência visual, corrigiu uma ilegalidade que vinha sendo praticada por alguns tribunais de justiça que, ao regulamentar seus serviços de registro, impunha às pessoas cegas a obrigatoriedade de duas testemunhas para reconhecimento de firmas em  documentos. Essa atitude, agora, é vedada de forma expressa, como se depreende do art. 83, abaixo reproduzido:


"Art. 83.  Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. 

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no  caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência."

Com efeito, na linha do legítimo reconhecimento da plena capacidade civil das pessoas com deficiência, O Estatuto inovou no direito civil, criando o instituto chamado "Tomada de Decisão Apoiada", que é a prerrogativa das pessoas com deficiência, se assim entenderem, exercendo a plenitude da sua autonomia da vontade, elegerem pessoas de sua confiança para auxiliá-las na prática de atos da vida civil. Logo, cabe ao próprio interessado emitir seu juízo de valor para pretender agir, em certas ocasiões, com maior segurança, conferida pelo auxiliar que ele mesmo elege.

Ressalte-se, sem temor de ser repetitivo, que a Tomada de Decisão Apoiada não pode, de maneira nenhuma, ser imposta às pessoas com deficiência. Essa perspectiva, enfatizada pelo novo diploma, consagra, com máxima clareza, a plena capacidade civil das pessoas com deficiência. Aliás, desde o Código Civil de 1916 esse panorama já existia em nosso ordenamento jurídico. Alguns  administradores judiciais, com arbitrariedade, ignoravam esse fato, agindo sem qualquer amparo legal.

Mencione-se, também, que a nova lei promoveu outras inúmeras alterações no Código Civil, algumas na Parte Geral e várias no direito de família.

Muitos dispositivos do Estatuto não são autoexecutáveis, como é o caso do auxílio-inclusão, previsto no artigo 94. Quer dizer que dependem de regulamentação do Poder Legislativo (por lei) ou do Poder Executivo (por decreto) para terem efetividade. Segue-se que esses dispositivos só terão concretude com a publicação de lei ou decreto que aprove as respectivas normas complementares  e regulamentares. Contudo, há alguns, não obstante o aspecto de serem ou não constitucionais, que já poderão ser experimentados pelos seus destinatários dentro de 180 dias, com a vigência da Lei nº 13.146, como, por exemplo, a prioridade na restituição do imposto de renda 
(art. 9º, inciso VI), a reserva na outorga de exploração de serviços de táxi a condutores com deficiência (art. 119) e a reserva de computadores em lan house para acesso por pessoas com deficiência visual (art. 63, § 2º). 

A lei, como dito no início da presente coluna, é muito extensa e contempla uma imensa gama de direitos, que só serão efetivos mediante a mobilização permanente de seus destinatários, nos âmbitos político, cobrando a publicação dos regulamentos e jurídico, provocando o Poder Judiciário, individualmente ou de modo coletivo, por meio de suas entidades representativas, das Defensorias públicas e do Ministério Público.

Màrcio de Oliveira Lacerda
E-mail: Marcio.lacerda29@globo.com
Twitter: @MarcioLacerda29



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL

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

* Tempo para o Autoconhecimento
(Rosely Sayão)

As férias da criançada e dos adolescentes chegaram! De novo?! Sim, caro leitor, de novo!

Sabemos que muitas famílias reclamam dos períodos -que lhes parecem grandes demais- em que as crianças ficam em casa. O motivo é que os pais não têm dois momentos de férias e isso gera um problema doméstico/familiar.

Esse é um dos indicadores de que a escola deixou de ser a instituição em que os mais novos vão só para ter a iniciação básica do conhecimento sistematizado. Hoje, a escola é, acima de tudo, um local para deixar os filhos com tranquilidade, não é?

Mas, se pensarmos nas crianças e nos adolescentes, eles precisam desses dois períodos intercalados com o tempo de estudos para elaborar tudo o que estão aprendendo, para ter um tempo sem rotinas impostas, para soltar as amarras da imaginação e da criatividade e para ter um contato maior com eles mesmos e, dessa maneira, ouvir melhor as próprias demandas, vontades, emoções, interesses.

O autoconhecimento é um importante aprendizado para os mais novos e, com as rígidas rotinas estabelecidas na escola e pela família nos períodos letivos, fica difícil ter tempo ocioso para esse reconhecimento de si, que é muito importante na formação e que tem sido desvalorizado. Você
leu corretamente, caro leitor. Eu disse mesmo "tempo ocioso". Pode até parecer estranho, mas, mesmo durante as férias, é difícil para os adultos ver crianças e adolescentes sem fazer nada! Aliás, criança ociosa, hoje, é uma expressão usada de modo pejorativo, negativo. Mesmo em tempo de férias, parece que precisamos ver as crianças e os adolescentes ocupados com alguma coisa útil. O porquê ainda não sabemos.
Só gostamos de, depois, reclamar da hiperatividade deles.

Por isso, vamos fazer um esforço de tolerância e permitir que os adolescentes durmam, durmam e durmam! O quanto eles quiserem. Eles precisam disso. Vamos deixar as crianças à vontade, sem programação predefinida, sem horários estabelecidos, a não ser os importantes para a família.

E, se a família não conta com uma rede social que lhe permita deixar as crianças em casa ou com parentes e amigos na maior parte do tempo e precise muito colocar a criança em alguma atividade, que seja uma atividade artística! A arte tem qualidades inestimáveis na formação e no desenvolvimento da criança. Na expressão artística, seja ela qual for, a criança aprende, pela experiência, que o processo a que se dedica é muito mais importante do que o resultado final, por exemplo. E há aprendizado mais importante do que esse para o desenvolvimento intelectual?

A criatividade, característica das mais requisitadas hoje, em qualquer profissão e área de trabalho, pode ser muito mais desenvolvida na dedicação às artes porque, nelas, a criança perde o medo de errar, medo esse que aprendeu a ter ao se dedicar aos trabalhos escolares e que foi ensinado pelos adultos educadores -escolares e familiares- mesmo que não se dessem conta do que estavam ensinando.

É também na prática artística que os mais novos têm a grande oportunidade de perceber, com alegria e prazer, o quanto o compromisso e a dedicação são valiosos no trabalho. Vamos permitir que, para as crianças e os adolescentes, férias sejam tempos em que eles possam "fazer arte", tanto no sentido literal quanto no metafórico. É desse espaço que eles precisam.



#7. ANTENA POLÍTICA

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

* Nota de congratulação com a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant e seus fundadores pelos cinquenta e cinco anos da existência desta entidade

Encerrado o movimento grevista dos alunos do Instituto Benjamin Constant que culminou com a demissão de seu então Diretor, o oftalmologista Wilton Ferreira, no início do ano letivo de 1960, os companheiros recém-formados em nosso curso ginasial, imbuídos da velha preocupação de
nossos professores com o destino da escola de José Alvares de Azevedo, decidiram pela organização de uma entidade constituída pelos que se beneficiaram dela, com o propósito de lutar por sua preservação e pelos interesses do segmento social a que pertenciam. Assim, surgiu, em 15 de junho daquele mesmo ano, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Utilizávamos, para sua administração e para nossas reuniões, uma sala cedida pela Direção do IBC.

Não realizávamos grandes eventos nem obtínhamos grandes conquistas.
Nossa sala, porém, era bem frequentada e os associados compareciam a nossas reuniões. Temas como nossa educação e nossa inserção no mundo do trabalho eram debatidos por muitos de nós.

Seria ingênuo tentar esconder nossa profunda e indiscutível imaturidade.
Mas, considerando a crescente mobilização dos estudantes e dos trabalhadores brasileiros, na época, podemos reconhecer que vivíamos um momento de esperança.

Não durou muito. Logo em julho de 1964, o hediondo Jairo Moraes, Primeiro Diretor designado para o IBC pela ditadura, sem avisar as meninas, penetrou no dormitório feminino, no horário em que elas se preparavam para trocar de roupa. Uma das amblíopes viu-o e comunicou às outras que havia um homem no dormitório. Ele a repreendeu e ela respondeu-lhe com um palavrão. Ele decidiu expulsá-la do IBC.

Estava aceso o estopim da bomba de que a ditadura necessitava para dar fim ao grêmio estudantil do IBC, como vinha fazendo aos de todas as escolas e aos sindicatos de trabalhadores, e despejar nossa associação da sala que utilizava.

Os alunos caíram na esparrela e rebelaram-se. Diversos deles foram sumariamente expulsos - alguns sequer interessavam-se pelo grêmio.

Quanto a nós, não tivemos maturidade para compreender que, ainda que precariamente, éramos capazes de manter nossa associação em atividade sem o apoio do IBC. Como toda a sociedade brasileira organizada, aceitamos a derrota sem lutar.

Nossa associação permaneceria inativa por cerca de 38 anos.

Principalmente no período da chamada "abertura política", diversas tentativas foram feitas para reorganizar os ex-alunos do IBC.
Entretanto, apenas no segundo semestre de 2002, um grupo considerável de companheiros, reunidos em um colégio estadual, deliberou pela retomada da entidade que tivera suas atividades  interrompidas pelo arbítrio.

Transcrevo abaixo o artigo do Estatuto da Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant que define seus "objetivos fundamentais" a partir de sua última reforma, realizada em 2008.

**

Art. 2º. Constituem objetivos fundamentais da Associação:

I - congregar os ex-alunos do Instituto Benjamin Constant em torno da defesa dos princípios da instituição historicamente consolidados;

II - lutar ao lado de entidades congêneres pela melhoria da qualidade da educação de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil;

III - zelar pela imagem social da pessoa cega e com baixa visão, utilizando-se de todos os meios disponíveis, sempre tendo em vista romper as barreiras do preconceito social;

IV - agir, sempre que necessário, junto às autoridades constituídas do país e da sociedade civil em defesa da manutenção do Instituto Benjamin Constant como entidade de educação de pessoas cegas e com baixa visão em nível nacional;

V - promover atividades sócio-recreativas, culturais e esportivas, visando estreitar os laços de união entre seus associados;

VI - manter mobilizado o grupo de ex-alunos do Instituto Benjamin Constant no sentido da promoção e participação em eventos de qualquer natureza que contribuam para o desenvolvimento das atividades da entidade, desde que compatíveis com este estatuto;

VII - trabalhar, juntamente com quaisquer outras entidades de e para cegos e pessoas de baixa visão, no sentido de alcançar seus objetivos;

VIII - promover e/ou participar de congressos, painéis ou quaisquer outros eventos que tenham por objetivo o debate em torno das questões relativas às pessoas cegas e com baixa visão;

IX - estabelecer convênios e parcerias, bem como buscar patrocínios, para a concretização dos objetivos da entidade;

X - praticar quaisquer outros atos que visem a consecução das prioridades a serem atingidas pela entidade.

No momento em que redijo esta despretensiosa nota, a atual diretoria de nossa entidade prepara-se para prestar uma homenagem a seus  fundadores ainda vivos.

Formado no curso ginasial do IBC em dezembro de 1960, só pude associar-me em janeiro de 1961. Mas, com todo o orgulho, participei das atividades da Associação nas duas fases de sua existência. Devido ao estado de saúde de minha esposa, ela, sim, fundadora, não poderei comparecer à solenidade. tomo a liberdade de, em meu nome e do dela, utilizando as páginas de nosso Contraponto, nesta coluna que, há dez anos, a própria Associação permite-me escrever, congratular-me com os companheiros homenageados e com todos os que, apesar das dificuldades que enfrentamos ao longo destes cinquenta e cinco anos, contribuem para que ela permaneça viva e atuante.

Um abraço de Antena Política a todos os fundadores e militantes da Associação dos Ex-alunos do Instituto Benjamin Constant pelos cinquenta e cinco anos da existência de nossa entidade e nossos votos de uma ação consciente e duradoura, em defesa dos interesses da coletividade de que somos parte.

hercen@terra.com.br



#8 OBSERVATÓRIO CONTRAPONTO

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

* Chega ao Brasil televisor Panasonic com acessibilidade para cegos

Nota do colunista:

Excelente notícia, há muito esperada pelo segmento. Visto ser ainda a TV um canal de comunicação bastante popular.

Vejamos agora como os usuários lidarão com o manuzeio do equipamento, muitas vezes, parte do segmento, tem resistência a se adaptar a mecanismos q se apresentam novos para eles.

Fim da nota.

Agora, a matéria:

Chega ao Brasil televisor Panasonic com acessibilidade para cegos.

Blog da Audiodescrição.

A funcionalidade de voice guidance para televisores da Panasonic tem pontos para melhorar, mas é uma ajuda para quem tem problemas de visão.
Permite operar com os comandos do menu e ler textos no browser da Net.

Panasonic Voice Guidance.

Disponível em português e muitas outras línguas, a voice guidance da Panasonic descreve as possibilidades do menu e indica a selecionada no momento. Permite ainda a leitura de textos a partir do browser da Net.
Está incluída nos televisores mais recentes, de 2012 e 2013, da Panasonic, nas séries WT60, ZT60, WT50, VT60, VT50, DT60, GT60, GT50, ET60, ET50, ET5, ST60, ST50, E6, FT60.

 Além de vocalizar as opções do menu, a voice guidance também explica como navegar: indica teclas cursoras para selecionar opção e a tecla OK para selecionar, por exemplo.

 Esta funcionalidade também é interessante para ler textos no browser de Net. Só tem de mover o cursor (sem clicar) para a zona do parágrafo a ler. O cursor pode ser controlado pelas teclas do comando remoto ou pelo touchpad. O parágrafo é marcado com um contorno colorido e a leitura
inicia-se.

Ao contrário das funcionalidades de vocalização de texto existentes, a vocalização de texto da Panasonic em português é claramente perceptível e não tão artificial como é comum nestes sistemas, embora existam problemas nalguns termos.

Leitura em modo estático.

Após a primeira utilização do televisor, durante o processo de instalação automática, há uma descrição vocal de algumas funcionalidades, como as possibilidades  da plataforma "Smart TV" e
as diferentes telas iniciais. Mas, depois disso, a voice guidance é desativada. Se quiser usá-la, tem de ativá-la no menu.

A voice guidance não funciona no menu de configuração, o que era desejável, para ajustes de rede ou de parâmetros do som, entre outros.

A leitura de textos do browser também apresenta limitações: quando a leitura se inicia, tem de deixar o cursor parado, pois, se este sair da área assinalada, a  leitura é interrompida imediatamente. Caso volte a colocar o cursor no local, ouvirá de novo o parágrafo em causa desde o início, o que pode ser irritante em parágrafos  longos.

 Os parágrafos com links podem tornar-se igualmente incomodativos. Se o cursor se posicionar num deles, a leitura é interrompida imediatamente, para dizer o nome  do link, e retomando depois no início do parágrafo.

Marcus Vinicios Lira postou no Youtube uma demonstração desse televisor:
https://www.youtube.com/watch?v=45W0r8VYFM8
https://www.youtube.com/watch?v=45W0r8VYFM8&feature=youtu.be&feature=youtu.be



# 9. DV-INFO

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

* A morte do SIM card está cada vez mais próxima e o substituto pode ser digital
Por: Cleverson Casarin Uliana

Caríssimos,

Artigo interessante (ou no mínimo curioso) do portal Gizmodo Brasil. Boa leitura.

***

A morte do SIM card está cada vez mais próxima e o substituto pode ser digital
Por: Kelsey Campbell-Dollaghan

O SIM card, aquele chip da operadora que você coloca no aparelho celular, morreu. Vida longa ao e-SIM.

A Financial Times trouxe a informação que Samsung e Apple estão prestes a assinar um acordo dum padrão de arquitetura comum para um SIM card eletrônico que pode substituir os SIM físicos por completo. Com ele, será possível trocar de operadora sem a necessidade de mudar de cartão — uma habilidade que “mudaria fundamentalmente a maneira como consumidores assinam contratos com operadoras”, como diz a Financial Times.

E isso é bom? Bem, depende. Por um lado, você poderá mudar de operadora sem precisar trocar de SIM card. Por outro, isso significa menos poder para as operadoras e mais para os fabricantes. Conforme explicou a Economist ano passado:

"Operadores perderiam controle do mercado, mas a Apple e outras fabricantes podem ganhar parte dele. Elas poderiam, se reguladores permitirem, escolher quais operadoras apareceriam no menu de consumidores que estão configurando o telefone. O fim do SIM card pode levar ao risco de menos escolhas e preços maiores para os usuários."

Mas quem decide os padrões que todas as companhias usam? É a GSM Association: um grupo que representa centenas de companhias de telecomunicações, que foi fundado por volta dos anos 1980 por operadoras européias, quando celulares eram o suprassumo da tecnologia. Você pode agradecer a GSM pela maneira com que seu celular funciona hoje: ela fez de tudo, desde decidir quais frequências de rádio celulares usariam até como os dispositivos se identificam (por exemplo, com os SIM cards). A ZDNet explica como um grupo de 13 países literalmente escreveu o livro sobre o primeiro sistema de telefone celular na Europa, uma “revolução global”:

"Antes da GSM, a Europa tinha uma desastrosa bagunça de padrões analógicos em celulares e televisores, projetados para proteger indústrias nacionais, mas que acabavam criando mercados fragmentados vulneráveis a grandes rivais do exterior. Eles esperavam ter talvez 20 milhões de usuários pelo final do século; quando os anos 2000 chegaram, eles já tinham um quarto de bilhão."

Os SIM cards foram uma das especificações que eles criaram. Oficialmente, SIM significa subscriber identity module — ou módulo de identidade do assinante. Um circuito que armazena um número chamado identidade móvel internacional do assinante que identifica você por redes, além de outras cruciais informações de segurança.

Os primeiros SIM Cards a chegarem ao mercado foram feitos por uma firma de segurança alemã. Fundada por volta de 1850, a Giesecke & Devrient focava originalmente em desenvolver papel-moeda — ela imprimia o dinheiro para muitos estados do Império Alemão antes dos anos 1870. A companhia sobreviveu a entrada da era moderna e patenteou um número de sistemas de autenticação de tecnologias modernas, incluindo a fita magnética do cartão de crédito e sistemas de identificação de comunicação sem fio. Eles também criaram o primeiro SIM card comercial em 1991, vendendo 300 chips a uma empresa de telecomunicações finlandesa hoje conhecida por Elisa Oyk.

O que é interessante nos primeiros anos do desenvolvimento de celulares é como eles se parecem com a nossa época. Lá atrás, quando a GSM estava desenvolvendo um padrão acordado para criptografias, houve diversas discussões entre alguns países europeus sobre quão forte a criptografia do GSM cipher A5/1 deveria ser, de acordo com pesquisa de Ross Anderson. Assim como as agências governamentais de hoje discutem se deveria existir maneiras mais fáceis de decodificar criptografias, governos dos anos 1980 não conseguiam chegar a um acordo se as criptografias deveriam ser fortes ou propositalmente fracas.

O SIM card é quem carrega as chaves de criptografia, se bem que hoje elas já são consideradas uma forma de segurança trivial. E conforme descobrimos em 2013, a NSA — e sabe-se lá quantos outros governos e não-governos — pode quebrar a segurança do algoritmo usado por um A5, usado na grande maioria dos SIM cards sem muitos problemas. Inclusive, a NSA até patenteou uma técnica para detectar quando um SIM card é removido e substituído.

Recentemente, aprendemos que um grupo de espiões da NSA e GCHQ invadiram o sistema da maior fabricante de SIM cards do mundo, a Gemalto, dando a si mesmos acesso as chaves de criptografia dos bilhões de SIM cards da companhia, tornando a invasão de celular algo ainda mais fácil. A Intercept noticiou a invasão, explicando como o roubo das informações desses SIM cards possibilita a agências espiãs burlar protocolos tradicionais, como mandatos judiciais e escutas telefônicas. “Roubar as chaves, por outro lado, foi simples, do ponto de vista das agências de inteligência, já que a produção e distribuição destes SIM cards nunca pretendeu ser alvo de vigilância”, escreveram Jeremy Scahill e Josh Begley.

Seria mais fácil fingir que mudar para um SIM baseado em software possibilitaria melhores e mais seguros protocolos de segurança. Mas não saberemos se os SIMs eletrônicos são melhores que os físicos até a GSM anunciar o protocolo que os fabricantes concordaram, algo que deve levar mais alguns meses. A Financial Times diz que o novo protocolo pode ser implementado já em 2016. De qualquer forma, a era de SIM cards com segurança efetiva já acabou faz tempo. Como concluiu a Intercept em fevereiro, “A única forma efetiva para indivíduos se protegerem de vigilâncias é usando software de comunicação seguros, tais como certos aplicativos de voz sobre IP, em vez daquele do SIM card padrão”.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Dia Mundial do Consumidor

Conscientização JÁ!!!


Enquanto "ACESSIBILISTA" afirmo ser a acessibilidade ATITUDINAL a única chave do sucesso para termos um planeta sustentável. Inexiste sustentabilidade sem ACESSIBILIDADE.

O que essa colocação tem a ver com o Dia Internacional do Consumidor? Ora, tudo mesmo! Cumpre aos governantes exibirem, com regularidade, campanhas pelas mídias em geral, a fim de reeducar a população de como deve gerir os seus recursos. Alertar sobre endividamento, juros escorchantes e exorbitantes, como gerir os recursos pessoais e familiares são essenciais para a saúde financeira do Brasil.

Obviamente, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, já avançamos bastante. Todavia, as pesquisas mostram o quanto os brasileiros estão endividados, sem saída para regularizar suas finanças. Na vida hodierna, onde o consumo é incentivado ao extremo a moda é a ostentação. Empresários e governantes difundem a cultura do ter sobre o SER; nos impõe a educação da obsolescência/superficialidade, sob a maquiagem verde da sustentabilidade.

Registro a certeza de que é uma balela falar em sustentabilidade sem ACESSIBILIDADE. Afirmo, sem medo de errar, que das modalidades de acessibilidade é a ATITUDINAL a principal, já que trata das mudanças dos maus hábitos arraigados nos cérebros humanos desde o início da civilização.

Mudar uma cultura é processo lento, pelo que estamos atrasados na partida. Uma cidade acessível, em todos os sentidos, é para todos e não apenas para as pessoas com deficiência como, erradamente, pensa a maioria do corpo social.

É dever constitucional do Estado a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, de modo a propiciar aos concidadãos maior bem-estar e felicidade.

No dia Internacional do Consumidor é que deixo aos amigos leitores uma reflexão: A QUEM INTERESSA EDUCAR O POVO?

Carinhosamente.

DEBORAH PRATES

OBS*** a expressão acessibilista inexiste nos dicionários de língua portuguesa. Todavia, é a única que expressa exatamente o que faço. Como é a língua viva/dinâmica e considerando que sou DIFERENTE, foi que a criei/inventei.



# 11.PERSONA

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

* entrevista: Lyvia Márcia Dos Santos Gomes (instrutora de informática para crianças deficientes visuais)

1- você não tem deficiência visual, mas, além de ter pais cegos, conviveu desde o nascimento com pessoas cegas ou com baixa visão. Conte aos leitores do Contraponto, se essa realidade interferiu em sua vida, ou seja: acha que isso te atrapalhou, ajudou ou foi indiferente?
Resposta: Essa convivência foi muito relevante em minha vida. Sempre lidei muito bem com qualquer dúvida (e eram muitas), que surgiam quando as pessoas conheciam minha mãe, e,  se deparavam com  a deficiência. Hoje até me foi útil ter tido essa vivência, pois na faculdade de Pedagogia, que curso, tive uma matéria relacionada a acessibilidade nas salas de aula e pude expor bem as dificuldades que os cegos enfrentam na hora do estudo e deixar todos bem informados.

2- qual foi sua reação ao surgir a oportunidade de trabalhar no IBC? Se sentiu apreensiva ou considerou normal?
Resposta: Fiquei muito feliz com a oportunidade, não me senti apreensiva, o trabalho é como seria em outra escola,  mas, com as adaptações necessárias as crianças com cegueira total ou baixa visão.

3- Após começar o trabalho com as crianças com deficiência visual, foi como imaginou ou teve surpresas? nos conte um pouco sobre o começo dessa convivência.
Resposta: Foi o meu primeiro trabalho com crianças, na responsabilidade de transmitir conhecimentos, de ajudá-las a conhecer o novo e a descobrir do que são capazes.
A recepção foi maravilhosa, calorosa e curiosa. Todos apareciam para saber o que seria ensinado, não tendo nenhum problema com presença nas aulas e o interesse dos alunos pela disciplina.

4- Em média, qual a idade dos alunos que você atende? Eles encontram muita dificuldade no aprendizado da informática?
Resposta: Eu ministro a aula para os alunos do 1º ano até o 5º ano do ensino fundamental, então varia muito a idade. Não tenho problemas com o interesse em aprender, o que as vezes leva um pouco mais de tempo e empenho meu e do aluno é alguma dificuldade que esse aluno tenha como motora ou neurológica, mas temos horários livres que esses alunos podem frequentar além do horário da aula para treinar, tirar dúvidas, fazer pesquisas ou utilizar para diversão.

5- Descreva um pouco do que é trabalhado com seus alunos.
Resposta: Com os alunos menores nós fazemos a apresentação ao computador, funções básicas e focamos na interdisciplinaridade dos conhecimentos que eles estão adquirindo em sala de aula, como o alfabeto, contas, produção de textos, entre outros. Já com os maiores, focamos mais nos programas que são úteis para produção dos trabalhos solicitados em sala, orientamos para que aprendam a mexer na internet, para realização de pesquisa, entre outras atividades que o mercado de trabalho exige que sejam executadas com o uso do computador.

6- Você está cursando Pedagogia, em que área pretende atuar?
Resposta: Ainda não decidi, mas, entendo como importante para meu amadurecimento profissional, ter mais vivência de sala de aula, para então pensar em uma gestão ou manter-me na sala de aula.

7- Você encontrou dificuldades para aprender a lidar com os programas de voz, como dosvox, jaws e nvda? Fez algum curso para tal?
Resposta: Sempre observei minha mãe utilizando os programas de voz no computador de nossa casa,  mas, nunca tinha aprendido a mexer profundamente, só os comandos básicos.  quando entrei no IBC, o professor José Francisco, me instruiu. também tive ajuda do meu pai e tios postiços que utilizam os programas. Recebi auxílio da minha coordenadora na época,que era a  Margareth. Fiz também o curso a distância,(  Multiplicadores do Dosvox).

8- Quais são seus projetos para o futuro na vida profissional?
Resposta: Me formar, passar em um concurso para professora, fazer cursos e  pós graduação para me especializar na área da educação especial.

9- Quais os outros trabalhos já desempenhou, conte se lidava com pessoas com deficiências nesses locais.
Resposta: Bom, eu sou multi, risos. Eu também sou Podóloga e no período em que trabalhei com podologia,  lidava com todo tipo de cliente, mas, meus preferidos eram os idosos e eu também era escolhida por eles, pela confiança que eu inspirava a eles e pela paciência que eu tinha ao atendê-los. Depois tive a oportunidade de ministrar aulas em um curso profissionalizante de manicure para adolescentes e adultos. dentre as alunas tinha uma cadeirante. Essa experiência foi muito rica. Nesse trabalho, tive vivência com outras deficiências, pois o curso era ministrado na Andef. Aprendi muito com essa oportunidade.

10- Se desejar, deixe uma mensagem para os leitores do contraponto que convivem com pessoas com deficiência em suas famílias ou no ambiente de trabalho.
Mensagem: A convivência com um deficiente deveria ser natural, sem que a deficiência fosse um impecílio para uma  aproximação, mas precisaríamos de uma educação mais eficiente desde o princípio. Infelizmente, nossos governantes não estão muito propícios a nos ajudar nessa inclusão.  então depende de nós mesmos essa mudança, precisamos conscientizar o máximo de pessoas para a real inclusão e entendo que o nosso querer em mudar e em aprender a conhecer e conviver com o diferente é que fará toda a diferença para que essa vivência aconteça naturalmente.



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

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

* Conjuntivite

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva (a camada mais externa do olho), que pode ser causada por alergias, infecções virais ou bacterianas.


Evite - O médico do HOB orienta que a atenção com a higiene é a melhor forma de tentar evitar uma contaminação. "É recomendável lavar as mãos com muita frequência
e não usar a mesma toalha e a mesma roupa de cama de uma pessoa que está com conjuntivite", explica.

Estações - Um facilitador das transmissões da conjuntivite é a mudança de estações. "Durante a primavera, por exemplo, quando temos um tempo mais seco, com baixa
umidade do ar, há registros das conjuntivites chamadas primaveris, causadas por reações alérgicas aos resíduos que flutuam pela atmosfera, como poeiras e pólen. Com a chegada do verão, as pessoas compartilham piscinas, praias entre outros ambientes, o que aumenta potencialmente o risco de contrair conjuntivites contagiosas", explica o oftalmologista Saques Neto. 

O especialista lembra que no inverno e no outono, o frio leva as pessoas a permanecerem mais tempo dentro de casa, sem muita ventilação, gerando outro ambiente propício  para o compartilhamento de vírus e bactérias. 


Alergias - Saques Neto frisa que as conjuntivites mais comuns são as alérgicas, não contagiosas, as quais normalmente atingem entre 12% e 13% da população. O agente causador pode ser desde cosméticos, depósito de proteínas na lente de contato até medicamentos, além da poeira e do pólen. Esse tipo de conjuntivite geralmente afeta ambos os olhos e é acompanhada por coceira, lacrimejamento, vermelhidão e pálpebras inchadas.

Contagiosas - Diferentemente das conjuntivites alérgicas, as virais e bacterianas são contagiosas e variam de acordo com o agente causador: vírus ou bactéria. Os sintomas também são diferentes. Enquanto que na conjuntivite bacteriana há inchaço palpebral, febre, secreção amarela abundante; na viral ocorre vermelhidão, lacrimejamento, secreção branca mais espessa e também inchaço das pálpebras.  "Alguns pacientes reclamam de ardência, sensação de areia ou de corpo estranho, irritação, fotofobia e embaçamento visual", explica.

Tratamento - O tratamento para a conjuntivite varia de acordo com o tipo e com o agente causador. "No caso das conjuntivites alérgicas, receita-se colírios antialérgicos e lubrificantes. Já quando se trata de conjuntivites virais ou bacterianas, o primeiro e mais importante passo é fazer o diagnóstico etiológico (identificar o agente causador), em seguida, no caso de agentes virais, é indicado o uso de colírios lubrificantes, compressas geladas e anti-inflamatórios. No entanto, quando o agente é uma bateria, o tratamento é feito a base de antibióticos ", esclarece o especialista.

Cuidados - Saques Neto lembra ainda da importância do paciente afastar-se do trabalho e/ou da escola durante o tratamento das conjuntivites infecciosas (virais e  bacterianas) para evitar o contagio. No caso da alérgica, é importante que o paciente se  livre do agente causador da irritação, sem a necessidade de se afastar de suas atividades diárias.

O especialista do HOB alerta que um dos fatores que mais atrapalha o tratamento da conjuntivite é a automedicação. "Alguns pacientes tem o costume de se automedicar com base na experiência de algum parente ou amigo, o que impede o sucesso do tratamento. Às vezes, este paciente está com uma infecção viral e se trata com antibiótico, ou apresenta um quadro alérgico e usa um colírio anti-inflamatório". O médico reforça que é imprescindível que o paciente busque ajuda especializada ao menor sinal da doença.

//Fonte: HOB - Hospital Oftalmologico de Brasília



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome: Ailton Gávio

Vínculo com o I B C: 1965 a 1973, como aluno/bolsista. Posteriormente, como professor no curso de massoterapia do IBC.
Formação: segundo grau
Profissão:  Massagista (atualmente aposentado, foi funcionário do INPS)
Estado Civil: Casado
Atividade atual: Presta serviços, a nível de filantropia, na clínica Irajá (Fone: (0xx21)33-61 -29-86 * clínica Fisioterapeuta - de natureza filantrópica
Passatempo: Música (tecladista)

Contatos:
Fone: (0xx21) 33-71-21-47
E-mail: ailton@rionet.com.br

Objetivo: Contato/intercâmbio com novos e, principalmente, antigos colegas...

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

* Religião. Religião?

Na minha trajetória no I B C, não faltaram os detalhes religiosos.
Primeiro quando, devidamente preparado pela dona Norma, fiz a primeira Comunhão em 1950, conforme já narrei em outra oportunidade. O detalhe que focalizo aqui, todavia, talvez seja mais interessante; interessante pelo que me sucedeu, interessante pelo que sucedeu com quem protagonizou o sucedido comigo. Bem, mas vamos à história.

Lá pelos meados da década de 51-60, estive quase sendo Congregado Mariano. Cheguei a receber a fita de aspirante, fita que mostrei à minha mãe, embora não sabendo mesmo porque o fazia. Minha mãe, todavia, deve ter visto naquela fita uma boa perspectiva para mim tanto que, no domingo de Páscoa daquele ano fez questão de me levar à procissão da ressurreição, exigindo que eu fosse com a fita. No entanto, durou muito pouco, ou quase nada, a era de "bem-Aventurança" que parecia marcada com aquele distintivo santo em meu poder.

Falando a verdade, eu estava bem longe de me poder filiar à Congregação Mariana. Desbocado como eu era, gostando de falar palavrões, contar e ouvir piadas "sujas" como eu gostava, criava uma incompatibilidade sem solução entre mim e a Organização que dedicava sua devoção à mãe do Cristo.

Foi assim que certo dia o dirigente maior da Congregação me chamou e, com decisão firme e voz forte, disse:
    "Você, pelo comportamento que tem, não é digno de portar a fita da Congregação. Por isto, resolvi retomá-la para que ela possa luzir em peito digno de ostentá-la".

Creio que ele se surpreendeu quando, sem qualquer resistência ou súplica, devolvi a fita. Creio porque, tendo na voz uma certa inflexão que revelava alguma decepção, me disse:
    "Caso, todavia, você se proponha a melhorar, principalmente sua boca a partir de hoje, ficarei satisfeito em deixar que a fita continue com você".

Nada prometo, foi tudo que respondi.

Talvez considerando minha resposta desdenhosa, ele se retirou e, se existiu alguma vez possibilidade de que eu me tornasse um Congregado Mariano, esta se extinguiu totalmente naquele momento.

O Tempo passou. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o tempo passou. E quando eu já não me lembrava mais do episódio da minha exclusão da Congregação Mariana, eis que sou lamentavelmente surpreendido com uma notícia, notícia inimaginável para mim no áureo tempo em que aquele dirigente me repreendera e condenara com tanta firmeza à exclusão da Congregação:

O dirigente congregado fora excluído do I B C, por ter sido surpreendido em relação homossexual com um menino, uma criança.

Ary Rodrigues da Silva,

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



#15. IMAGEM PESSOAL

Colunista:  TÂNIA ARAÚJO (contato@taniaaraujo.com.br)
 
* Chegou o Dia dos Pais!

Mês de agosto chegou! Literalmente entramos na segunda metade do ano. Muitas coisas acontecendo, o país vivenciando uma crise que não pensávamos passar por ela. Algumas pessoas passando por adequações em suas vidas inesperadamente. Pois bem, mesmo assim existem alguns costumes que fazem parte do nosso dia a dia, como presentear. 
Isso mesmo, presentear.... Chegou o dia dos pais! Para algumas pessoas é uma data muito importante, para outros nem tanto, porém é uma data onde o presente é esperado. Quando falamos de presente, pensamos em alguém, em especial nos pais. Tem quem pense que comprar presente para o pai é algo fácil, engano. 
Para completar o parágrafo acima preciso fazer um comentário antes. Já que nossa coluna é sobre imagem pessoal. No último século o homem passou por uma avalanche de características pessoais, desde o mais elegante até o mais desleixado. Implantando a ideia que homem que é homem não se cuida. Ainda bem que a entrada do século XXI trouxe uma mudança a estes hábitos e comportamentos. Porém, alguns homens ainda acham que cuidar da sua aparência e da sua imagem não é algo importante. Com isso os filhos absorvem esta política e consideram que para o pai qualquer presente serve. Não é bem assim, e hoje vamos falar sobre isso. 
Cuidar da sua imagem é cuidar da forma como as pessoas te veem. Quando falo de imagem pessoal, não falo apenas em vestir bem, mas de uma boa higiene, cabelo aparado, barba feita e um bom aroma pessoal. Isso é olhar para você mesmo, se reconhecer no espelho e observar que é uma pessoa importante.
Ao presentar é preciso pensar na pessoa que receberá o presente e como a pessoa pensa. Respeitando suas características, estilos e modo de vida. Idealizar que um presente pode causar uma transformação pessoal é algo ilusório e pode dar errado principalmente quando se deseja uma mudança radical. Pense na pessoa usando o presente, como ela ficaria e se combina com ela. Buscar opiniões é um caminho interessante, mas somente se o ajudante conhece bem o presenteado, fora disso desista. 
Para uma boa aparência é importante pensar em alguns detalhes. A roupa não pode ser larga demais, nem justa demais. Exemplo: Uma camisa precisa ser do número exato ou bem próximo ao corpo do presenteado. O colarinho precisa fechar no pescoço, a cava encaixada no ombro e o punho na linha do ossinho do pulso. Se estes pontos não encaixarem, escolha outro presente. Para a calça é observar o gavião, a cintura e o comprimento. O gavião precisa estar adequado ao volume pélvico, a cintura ter espaço para encaixar um dedo entre o corpo e o cós ao vestir e a bainha na altura do calcanhar. 
Existem algumas características que devem ser observadas. Uma barriga desproporcional prejudica na escolha de uma roupa pronta, prefira acessórios ou utensílios pessoais. Um corpo muito musculoso ou magro demais, também causam a mesma dificuldade e podem ser difíceis de trocar. Mudar de ideia é o melhor caminho. Pense em carteira, bolsas ou mochilas, guarda-chuva, cintos, sapatos, canetas ou algum aparelho eletrônico. Um bom cinto precisa ser da medida da cintura, a sobra do cinto tem que ser entre 2 (dois) e 3 (três) furos, passou disso leve ao sapateiro para cortar. Escolhendo o sapato como presente, compre uma meia da mesma cor para os sapatos formais ou semiformais ou um cinto da mesma cor. Assim não haverá erro no look.
Ao optar por produtos eletrônicos, pense em quem vai usar, comprar um equipamento com muitas informações pode trazer sensação de incapacidade e ficar guardado. Respeitar as limitações de cada um, é o melhor presente. 
Se preferir produtos para higiene pessoal como creme de barbear, perfumes, cremes corporais. Evite algo que ficará no armário. Se não está do lado para ensinar a usar ou incentivar ao uso, troque de presente. Respeite os costumes, alguns conseguem se aprimorar outros não. Por último falo do perfume. Ele precisa ser usado para aproximar e não para afastar. Perfume forte demais cansa e incomoda quem não está usando. Pense nos ambientes que a pessoa frequenta, se fechado demais os mais suaves são os indicados, se transpira demais e fica ao ar livre os encorpados ajudam na retenção das bactérias. 
Vale também um bom CD ou DVD, música sempre é uma boa pedida. Além disso as surpresas são ótimas lembranças. Um picnic no parque, uma visita a um museu, um bom restaurante, uma peça de teatro ou uma sessão de cinema. Com a família toda reunida melhor ainda. 
Agora é só ir ao encontro daquilo que deseja fazer, proporcionar um grande sorriso nos lábios de quem te ama. 
Feliz dia dos pais!

Tânia Araújo
Consultora de Imagem e Coach
Instagram: @taniaaraujo.coach



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* O Cego e o Amigo Gedeão

 - Este que passou agora foi um Volkswagen 1962, não é, amigo Gedeão?
 - Não, Cego. Foi um Simca Tufão.
 - Um Simca Tufão?... Ah, sim, é verdade. Um Simca potente. E muito econômico. Conheço o Simca Tufão de longe. Conheço qualquer carro pelo barulho da máquina.

Este que passou agora não foi um Ford?
 - Não, Cego. Foi um caminhão Mercedinho.
 - Um caminhão Mercedinho! Quem diria! Faz tempo que não passa por aqui um caminhão Mercedinho. Grande caminhão. Forte. Estável nas curvas. Conheço o Mercedinho de longe... Conheço qualquer carro.

Sabe há quanto tempo sento à beira desta estrada ouvindo os motores, amigo Gedeão? Doze anos, amigo Gedeão.
Doze anos. É um bocado de tempo, não é, amigo Gedeão? Deu para aprender muita coisa. A respeito de carros, digo. Este que passou não foi um Gordini Teimoso?
 - Não, Cego. Foi uma lambreta. - Uma lambreta...
Enganam a gente, estas lambretas. Principalmente quando eles deixam a descarga aberta. Mas como eu ia dizendo, se há coisa que eu sei fazer é reconhecer automóvel pelo barulho do motor. Também, não é para menos:anos e anos ouvindo! Esta habilidade de muito me valeu, em certa ocasião... Este que passou não foi um Mercedinho?
 - Não, Cego. Foi ônibus.
 - Eu sabia: nunca passam dois Mercedinhos seguidos. Disse só pra chatear. Mas onde é que eu estava? Ah, sim. Minha habilidade já me foi útil. Quer que eu conte, amigo Gedeão? Pois então conto. Ajuda a matar o tempo, não é? Assim o dia termina mais ligeiro. Gosto mais da noite: é
fresquinha, nesta época. Mas como eu ia dizendo: há uns anos atrás mataram um homem a uns dois quilômetros daqui. Um fazendeiro muito rico.
Mataram com quinze balaços. Este que passou não foi um Galaxie?
 - Não. Foi um Volkswagen 1964. - Ah, um Volkswagen... Bom carro. Muito econômico. E a caixa de mudanças muito boa. Mas, então, mataram o fazendeiro. Não ouviu falar? Foi um caso muito rumoroso. Quinze balaços!
E levaram todo o dinheiro do fazendeiro. Eu, que naquela época já costumava ficar sentado aqui à beira da estrada, ouvi falar no crime, que tinha sido cometido num domingo. Na sexta-feira, o rádio dizia que a polícia nem sabia por onde começar. Este que passou não foi um Candango?
- Não, Cego, não foi um Candango.
 - Eu estava certo que era um Candango... Como eu ia contando: na sexta, nem sabiam por onde começar.
Eu ficava sentado aqui, nesta mesma cadeira, pensando, pensando... A gente pensa muito. De modos que fui formando um raciocínio. E achei que devia ajudar a polícia. Pedi ao meu vizinho para avisar ao delegado que eu tinha uma comunicação a fazer.
 Mas este agora foi um Candango!
 - Não, Cego. Foi um Gordini Teimoso. - Eu seria capaz de jurar que era um Candango. O delegado demorou a falar comigo. De certo pensou: "Um cego?
O que pode ter visto um cego?" Estas bobagens, sabe como é, amigo Gedeão. Mesmo assim, apareceu, porque estavam tão atrapalhados que iriam até falar com uma pedra. Veio o delegado e sentou bem aí onde estás, amigo Gedeão. Este agora foi o ônibus?
 - Não, Cego. Foi uma camioneta Chevrolet Pavão.
 - Boa, esta camioneta, antiga, mas boa. Onde é que eu estava? Ah, sim. Veio o delegado. Perguntei: "Senhor delegado, a que horas foi cometido o crime?" - "Mais ou menos às três da tarde, Cego" -
respondeu ele. "Então" - disse eu. - "O senhor terá de procurar um Oldsmobile 1927. Este carro tem a surdina furada. Uma vela de ignição funciona mal. Na frente, viajava um homem muito gordo. Atrás, tenho certeza, mas iam talvez duas ou três pessoas." O delegado estava assombrado.

 "Como sabe de tudo isto, amigo?" - era só o que ele perguntava. Este que passou não foi um DKW?
 - Não, Cego. Foi um Volkswagen. - Sim. O delegado estava assombrado. "Como sabe de tudo
isto?" - "Ora, delegado" - respondi. - "Há anos que sento aqui à beira da estrada ouvindo automóveis passar. Conheço qualquer carro. Sem mais: quando o motor está mal, quando há muito peso na frente, quando há gente no banco de trás. Este carro passou para lá às quinze para as três; e
voltou para a cidade às três e quinze." - "Como é que tu sabias das horas?" - perguntou o delegado. - "Ora, delegado"- respondi. - "Se há coisa que eu sei — além de reconhecer os carros pelo barulho do motor — é calcular as horas pela altura do sol." Mesmo duvidando, o delegado foi... Passou um Aero Willys? - Não, Cego. Foi um Chevrolet.- O delegado acabou achando o Oldsmobile 1927 com toda a turma dentro. Ficaram tão assombrados que se entregaram sem resistir. O delegado recuperou todo o dinheiro do fazendeiro, e a família me deu uma boa bolada de gratificação.

Este que passou foi um Toyota?
 - Não, Cego. Foi um Ford1956.

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)

Os destaques deste mês, ficaram por conta da Federação de esporte para Cegos do Rio de Janeiro (Fecerj), que junto com Urece, organizaram a segunda copa Rio de futebol de cinco para cegos e  o Golbol, que comemorou um ano da inédita conquista do mundial!

1. A federação de esporte para Cegos (Fecerj), com o apoio da Urece esporte e cultura, organizaram do dia, 10 à 12 deste mês, a segunda copa rio de futebol de cinco para cegos.

Taça Cidade Maravilhosa de Futebol de 5 movimentou o Rio neste final de semana
Estiveram presente, abrilhantando a taça: ADAPV-SP, CIBC-RJ, equipe de volta Redonda e Urece, Que junto com a FECERJ,  organizaram o evento.

Esse torneio foi de pontos corridos, onde todos tiveram a oportunidade de se enfrentarem. O critério para saber o, primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, seria aquele que obtivesse o maior número de vitórias.
Depois de conquistar o Regional Sudeste, a equipe da URECE-RJ era uma das favoritas ao título! Foi para o jogo com a ADAPV-SP, precisando ganhar, porquê o empate, dava o título a ADAPV. Porquê as duas equipes empatavam no número de vitórias e o desempate era no saldos de gols, que
era favorável a equipe de SP.
A Equipe carioca até que fez um lindo jogo fazendo seu gol no fim do primeiro tempo.
Mas, numa roubada de bola no início do segundo, a equipe de SP empatou.
Depois o jogo, pegou fogo! A equipe carioca foi muito aguerrida! Com muitas bolas na trave e defesas do goleiro.
Destaco um momento nos minutos finais, uma jogada de mestre do atleta Anderson Dias da Urece. Depois de se livrar dos defensores, de calcanhar numa linda jogada, quase fez o que seria o gol da partida. Jogada essa,
elogiada por todos que assistiram, inclusive seus adversários!
Esse torneio foi patrocinado pela light, que é a que patrocina o futebol da Urece. Tivemos o apoio do IBC, que abriu suas portas para receber os atletas, sendo possível acontecer o torneio.

2. Goalball brasileiro celebrou no dia  5, um ano do inédito título mundial!

Domingo (5), o Goalball brasileiro comemorou um dos maiores feitos de sua história: um ano da conquista do Campeonato Mundial IBSA. O título na categoria masculina em cima da Finlândia, por 9 a 1, na casa dos adversários, ficará marcado na memória daqueles que participaram da vitoriosa campanha. Foi um enorme salto para uma equipe, que em 2010, na edição anterior da competição, na Inglaterra, havia ficado com um modesto oitavo lugar.
Técnico da seleção desde 2009, Alessandro Tosim conhece as dificuldades e sabe o que representa o título Mundial. O treinador brasileiro não esconde o orgulho por ter conseguido comandar a equipe até o ponto mais alto do pódio. Lembranças daquela final ainda estão bem frescas na
memória. E entre as preferidas, cita a vibração de todos logo após o encerramento da partida.
- A imagem mais bonita do Mundial foi logo ao término (do jogo) quando o árbitro apitou e todos se abraçaram no meio da quadra. Achei muito legal isso, todo mundo saiu pulando, foi a imagem mais bacana. A segunda foi quando tocou o Hino Nacional - lembrou Tosim, destacando ainda o momento mais marcante da competição para ele.
- O mais emocionante e mais marcante foi o Game na Lituânia (14 a 4 na semifinal). Isso é indescritível. Porque você ganhar de uma equipe que tem muita tradição no Goalball, que está há muitos anos no topo do Ranking Mundial, sempre entre os favoritos, e a gente conseguir ganhar
deles, e meter um Game acima de tudo. Acho que com isso nós já fomos para a final com muita moral. Ali na final não tinha como a gente perder, a verdade é essa. A energia que foi passada no vestiário (antes da decisão) já via que dificilmente a gente perderia a competição - recorda.
Para chegar ao inédito título, o Brasil entrou em quadra dez vezes.
Foram nove vitórias e um empate, ainda pela fase de grupos, contra a Turquia (4 a 4). O desempenho que originou na conquista invicta só valorizou ainda mais o campeão. Leomon Moreno, com 51 gols, foi o artilheiro da competição com quase o dobro de gols marcados pelos
segundos maiores goleadores, o brasileiro Romário Marques e o tcheco Jan Bozek, com 30 tentos cada. A dupla brasileira balançou as redes adversárias 81 vezes, mas para Alessandro Tosim, a maior virtude da Seleção foi o trabalho em equipe.
- Ninguém ganha nada sozinho. Uma grande equipe trabalha coletivamente.
No esporte coletivo a gente trabalha dentro e fora da quadra. Então, hoje a gente tem uma comissão técnica muito forte. Todos batalhando para fazer os atletas terem a melhor performance possível dentro de quadra.
Tudo o que a gente faz hoje é pensado, construído multi disciplinarmente e principalmente o nosso foco é fazer desses atletas verdadeiros campeões - disse.
Depois de conquistar o ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011, a prata nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, o bronze no Parapan-Americano da IBSA 2013 e o título do Campeonato Mundial 2014, Alessandro Tosim não poupou elogios aos jogadores. E fez questão de
falar sobre a paixão que tem pela modalidade.

Nosso grupo é diferenciado mesmo. Esses caras (atletas) são bons demais, a comissão técnica se dá muito bem. E a verdade é uma só: o Goalball é uma paixão indescritível. O que a gente sente pela modalidade realmente é paixão, não tem dinheiro que pague tudo isso - finalizou o técnico campeão do mundo.
Em agosto o Goalball brasileiro tem mais um grande desafio. A seleção brasileira masculina vai em busca do bi dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, enquanto a seleção feminina, buscará o primeiro ouro. Em 2011, a equipe conquistou a prata.

3. Considerações finais e agradecimento:

Mais uma vez, quero agradecer, todos que prestigiam esse jornal.
Estou vendo um atleta que vai aos jogos  Parapan-Americano, para dar uma entrevista para nosso jornal.

Aproveito também para divulgar a coluna momento paralímpico, que vai ao ar todo domingo às 14 horas, com reprise às quintas 19 e 40.



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

//Quatro informações úteis não divulgadas:

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

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

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

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

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

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

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

*Gostaria, se possível, que cada um   não  guardasse a informação só para si* .

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:


* aryrodriguessilva@oi.com.br
Em 17/07/2015

Proponho aos amigos da Associação que coloquem as poesias do Guri na  galeria Fazendo Arte, podendo ser com o título:
Antônio Carlos, o Guri.

***

Sugestão acolhida.

Obrigado
Valdenito de Souza -


- - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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


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

*****
---

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

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

