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#1. EDITORIAL

NOSSA OPINIÃO:

* O DNA da Esperança

Findo o período eleitoral, no qual,  a proposta mais antenada com as minorias, foi vencedora, cabe a nós (me refiro as pessoas com deficiência no todo), avaliar os avanços conseguidos até aqui, e lutar para aprimorá-los.

O plano "VIVER SEM LIMITES",   primeiro projeto no gênero na história do nosso país, precisa de implementações, para uma melhor afirmação junto ao segmento.

Devemos lutar para transformá-lo numa política de estado, para que não fique a mercê da   vontade de governantes, governantes na maioria das vezes sem comprometimento com nossas causas, e, vire de verdade , uma realidade em qualquer estância de governo em nosso país.

A partir daí, aprimorá-lo  constantemente, para que acompanhe a evolução da ordem social, processo que  sofre as mutações do homem e seu planeta. 

Unidos e articulados, devemos oxigenar nossas esperanças, para continuar encarar o from de nossos desafios, que se renovam sempre. 



#2. A DIRETORIA EM AÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Diretoria Executiva

Relatório de atividades da Diretoria da Associação de Ex-alunos do IBC

* Boletim informativo do mês de novembro da Diretoria Executiva da Associação dos ex-alunos do IBC

No dia 05/11 promovemos em parceria com a Comissão de Áudio-descrição do IBC duas sessões do filme "Vermelho como o Céu" com áudio-descrição.

Produzimos e entregamos aos candidatos da Direção Geral do IBC uma carta compromisso com sugestões para serem implementadas a partir de 2015 na Escola.

No dia 11/11 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre Benefício de Prestação Continuada. 

No dia 15/11 em parceria com o Conselho Brasileiro para o bem-estar do cego, realizamos a última etapa do Campeonato Estadual de Dominó.
 
No dia 18/11 demos uma entrevista para o programa TODAS AS VOZES na rádio MEC, falando sobre a Radio Contraponto. 

*  A rádio Contraponto, transmitiu em cadeia com a rádio Studiors e a Logica Host (de 17 a 20 de novembro realizado em Manaus/Amazonas ), o décimo sétimo encontro de usuários de Dosvox.



#3. O IBC  EM FOCO

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

Prezados leitores.
Esta coluna focará a conclusão do pleito, com a votação e apuração dos votos para diretor do IBC, exercício 2015/2018.
Aqui serão reproduzidos os dados constantes de todo processo eleitoral ocorrido na quinta, 13/11.

Leiam a seguir o resultado final detalhado e homologado no Conselho diretor do IBC a ser encaminhado ao Ministro de Estado da Educação Nacional em lista tríplice.

* Finalização do processo eleitoral para escolha do diretor do IBC, gestão exercício 2015/2018.

A quem interessar possa.

Hoje, dia 13, chegou ao final o processo eleitoral para escolha do Diretor do IBC.

Inicialmente cabe mostrar o número puro e simples de votos.

Em um colégio eleitoral de 388 eleitores, tivemos o seguinte quadro:
Dos 248 servidores, votaram 216, sendo 1 voto em branco e 3 nulos, totalizando 212 votos válidos. Desses, 135, foram para o candidato João Ricardo Melo Figueiredo, 61 para a candidata Maristela Dalmolin e 16 para o candidato Ramon Pereira de Souza.

Dos 140 alunos eleitores a partir de 16 anos, reabilitandos nos programas de qualificação e médicos residentes, votaram 91. Desses, votaram no candidato João Ricardo, 42, na candidata
Maristela Dalmolin, 26, no candidato Ramon Pereira de Souza, 23.

Feitos os cálculos, considerados os pesos diferenciados respectivamente, de 80% para os servidores e 20% para os demais segmentos já referidos, obteve-se o resultado percentual global a saber:
João Ricardo: 60,17%;
Maristela: 28,73%;
Ramon Pereira: 11,09%.

Este resultado foi homologado na reunião do Conselho Diretor realizada no dia 19 deste mês. Em seguida a ata da Comissão será enviada com o resultado, em lista tríplice, consoante o disposto no Regimento Interno em vigor ao Ministério de Estado da Educação em Brasília, pela Senhora Diretora Maria Odete dos Santos Duarte.

Esse processo eleitoral, a despeito de algumas barreiras de infraestrutura e logística, chegou ao seu final, com balanço satisfatório, cuja maior preocupação desta comissão foi a de garantir a toda comunidade do IBC a integridade da manifestação democrática de sua vontade, pelo voto livre
expresso na urna!
Que o IBC tenha em sua gestão um futuro fecundo de realizações em favor da valorização permanente de seus trabalhadores e de uma educação em que os alunos se sintam de fato incluídos na sociedade como um todo, conscientes de seus direitos e responsabilidades.

Esta comissão homenageia os três candidatos participantes do pleito livre e democrático, de grande relevância histórica para nossa instituição educacional, e de emblemático significado, em função do
expressivo número de votantes, entre os alunos e dos servidores em condição de votar.
Ao candidato vencedor, João Ricardo, a Comissão eleitoral deseja êxito pleno, assim como certamente toda comunidade deseja.

Rio, 13 de novembro de 2014

Pela Comissão eleitoral: 
Ana Lucia Oliveira da Silva, pela direção geral;
Lucas Batista Oliveira, pelos alunos;
Mariza Maria Guimarães, pelos técnicos;
Vitor Alberto da Silva Marques, pelos docentes e na condição de Presidente
desta comissão.


#4.  DV EM DESTAQUE

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

* MPT cria revista digital interativa para público de baixa visão

Formato da revista, produzida com o uso de tecnologias assistivas, permite que usuários ouçam o conteúdo escrito das reportagens.
Com o objetivo de aproximar cada vez mais pessoas das ações voltadas para a defesa e proteção do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Alagoas apresenta seu novo produto de comunicação, criado com foco na acessibilidade: a Revista Digital Interativa do MPT. O material, produzido com o uso de tecnologias assistivas, permite que pessoas de baixa visão ou que possuem alguma deficiência cognitiva ouçam a descrição de reportagens relacionadas à atuação do MPT.
O projeto foi desenvolvido pelo Analista de Tecnologia da Informação do MPT/AL, Luciano Assis, que fundamentou o trabalho através do conceito de Audiodescrição, um instrumento de acessibilidade que consiste na transcrição clara e objetiva de informações compreendidas visualmente. Na prática, para escutar as reportagens da revista, o leitor deverá clicar apenas em um botão de play, disponível em cada página, para ouvir o áudio das matérias. Em uma das páginas, intitulada “MPT na Mídia”, o usuário também poderá assistir a reportagens da imprensa que destacaram a atuação do MPT.

“A princípio, a criação da revista digital foi pensada para reduzir os custos na impressão de revistas em papel, mas percebi a necessidade de aperfeiçoar o conteúdo e torná-lo diferente das demais publicações. E como o MPT possui uma coordenadoria que tem como foco de atuação a inclusão nos ambientes de trabalho das pessoas com deficiência, a Coordigualdade, pensei em fazer algo que pudesse ser aproveitado com facilidade por esse público”, explicou.

A Revista Digital do MPT está disponível nas versões Digital (apenas leitura), Digital Interativa Assistiva (transcrição de áudios das reportagens) e Digital Interativa Assistiva Completa (transcrição de áudio das reportagens e descrição auditiva das imagens). Os arquivos estão disponíveis gratuitamente para download nas versões Epub (necessário software leitor de Epub 3.0) e PDF Interativo (necessário leitor de PDF) e podem ser visualizados em computadores, tablets e smartphones. 

Para fazer o download, basta acessar o site http://www.prt19.mpt.mp.br/informe-se/revista-digital.

Igualdade de oportunidades
O Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. De acordo com o estudo, cerca de 35,7 milhões disseram ter deficiência visual e, desse número, 18,8% dos entrevistados afirmaram ter dificuldade para enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato.
A Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Alagoas, Virgínia Ferreira, apoia a iniciativa e ressalta que a criação da revista interativa foi um passo conquistado em favor da divulgação da proteção ao trabalhador, da atuação institucional e da garantia de acessibilidade plena.

Fonte: Tribuna Hoje

***

* Tribunal confirmou absolvições no caso de cegueira no Santa Maria

O acórdão insiste que “foram esgotadas toda as diligências” e que “não foi possível determinar a origem da cegueira dos doentes”, porque “a substância nunca foi identificada”.
O Tribunal da Instância Central de Lisboa confirmou hoje as absolvições do farmacêutico e da técnica de farmácia, que tinham sido acusados de estar na origem da cegueira parcial ou total de seis doentes do Hospital de Santa Maria. A confirmação surge depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter pedido àquele tribunal que fundamentasse melhor a sua decisão. O Ministério Público pode de novo recorrer, refere o advogado do farmacêutico, Ricardo Vieira.

No Verão de 2009 seis pessoas ficaram total ou parcialmente cegas, depois de lhes terem sido administradas injeções intraoculares no Santa Maria, em Lisboa. Em sentença proferida em Junho do ano passado, depois de cerca de um ano de julgamento, o tribunal concluiu que não existiam provas de que os dois profissionais de saúde, que estavam acusados dos crimes de ofensas corporais por negligência, tivessem tido responsabilidade pelo sucedido. No banco dos réus estiveram o farmacêutico Hugo Dourado e a técnica de farmácia Sônia Baptista. Na altura, o Ministério Público recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, que entendeu que as Varas Criminais teriam de reformular a sua decisão em relação a alguns pontos, que precisavam de uma melhor fundamentação.

O acórdão de hoje, lido pelo juiz Alfredo Gameiro Costa, insiste que “foram esgotadas toda as diligências” e mantém que “não foi possível determinar a origem da cegueira dos doentes”, porque “a substância inoculada nunca foi identificada”.
Os factos remontam a 17 de Julho de 2009, depois de terem sido administradas injeções intra-oculares a estes seis doentes, supostamente com o medicamento Avastin. Os juízes acrescentam que não ficou posto de parte que o produto injetado tenha mesmo sido o Avastin, mas que tenha havido contaminação antes de chegar aos doentes.

Na altura, o colectivo de juízes da 7.ª vara criminal de Lisboa concluiu que não foi possível saber o que esteve na origem da cegueira dos seis doentes, não tendo ficado provado que houve troca de fármacos no serviço de farmácia do Santa Maria.

Cada ampola de Avastin custava mil euros e, por ser muito cara, tinha a direção da unidade decidido que de cada vez que não se gastava uma ampola até ao fim era reaproveitada ficando guardadas as sobras em pequenas seringas (o chamado sistema de alíquotas). Acontece que este sistema – que foi banido depois do ocorrido – “é um método que potencia o erro humano”, disse o tribunal, e que exigiria um controlo rigoroso na preparação e rotulagem, algo que, concluíram os juízes, não acontecia.

O serviço de farmácia do Santa Maria padecia, na altura, “de várias fragilidades” que foram assinaladas pelas várias entidades envolvidas na investigação, desde o Infarmed, à Inspeção-geral das Actividades em Saúde e à Ordem dos Farmacêuticos. Por exemplo, os juízes notaram que as ampolas de Avastin deveriam ser guardadas no frigorífico mas que ficavam largas horas à temperatura ambiente, sendo apenas escrito, a caneta de acetato, o nome do fármaco, sem o número de lotes.

Os magistrados consideraram que os arguidos não agiram de forma negligente, tendo caído por terra o principal argumento da acusação: de que tinham violado o manual de procedimentos que estava em prática na altura e que ditaria as regras técnicas de preparação dos fármacos. O tribunal concluiu que não só este manual não existia à altura do ocorrido, como foi feito à pressa um suposto manual na semana seguinte aos casos de cegueira, apenas para ser fornecido à Inspecção-Geral das Atividades em Saúde.

Refira-se que já foram atribuídas indemnizações aos seis doentes, em 2010, num processo alternativo de resolução de conflitos que decorreu fora dos tribunais. Foi criada uma comissão de acompanhamento pelo próprio Hospital de Santa Maria, à qual coube analisar o caso, durante nove meses, e atribuir valores pelos danos causados. A Walter Bom, doente que ficou cego dos dois olhos, foi atribuída uma indemnização de 246 mil euros, a mais alta de todas.

Fonte: 
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/tribunal-confirmou-absolvicoes-n...

Fonte: Ler Para Ver

***

* O homem que só enxergou em três dimensões após assistir a filme 3D

Cegueira estéreo faz com que pessoas só consigam ver o mundo em um plano, sem profundidade.
Bons filmes frequentemente mudam a visão que as pessoas têm do mundo, mas um deles alterou literalmente a capacidade de um espectador de enxergar a realidade.
O americano Bruce Bridgeman divide sua vida em duas períodos: antes e depois de ver o filme A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese, em 3D.
No dia 16 de fevereiro deste ano, Bridgeman foi ao cinema com sua esposa para ver a obra. Como todo mundo, pagou a taxa extra para comprar os óculos 3D, mas ponderou que seria um desperdício de dinheiro.
O neurocientista da Universidade da Califórnia, de 67 anos, nascera com uma condição conhecida como "stereoblind" (ou cegueira estéreo), que faz com que ele não consiga enxergar profundidades.
"Quando a gente sai com amigos e eles apontam para algum pássaro na árvore, eu ainda estava olhando para o alto procurando o pássaro quando eles já tinham terminado a conversa", conta Bridgeman. "Para todo mundo, o pássaro se destacava no primeiro plano. Para mim, ele não aparecia na paisagem"
Tudo mudou quando as luzes do cinema se apagaram e o filme começou. De repente, os personagens começaram a "voar da tela", em uma experiência inédita para o neurocientista.
"Era literalmente o surgimento de uma nova dimensão de visão", lembra ele.
O curioso é que a sensação não durou apenas o tempo do filme. Ao sair, Bridgeman conseguia enxergar as lâmpadas da iluminação pública formando um caminho ao fundo. De repente, começou a perceber a profundidade em vários lugares - e essa sensação dura até hoje.
A ciência convencional diria que o que aconteceu com ele é impossível. A pergunta que intriga os estudiosos é: o que mudou de forma permanente na visão do americano?

Imagens alteradas
Por séculos, diferentes estudiosos, como Leonardo Da Vinci, tentaram entender como funciona a percepção de profundidade.
Uma teoria mais definitiva só surgiu em 1830, quando o inventor Charles Wheatstone conseguiu explicar como duas imagens levemente diferentes - uma formada por cada olho - formam a sensação de profundidade no nosso cérebro. Ele conseguiu reproduzir essa sensação com um aparelho chamado estereoscópio.
Só recentemente é que essas teorias foram melhor compreendidas, quando foram estudados os neurônios que estão por trás da visão estéreo. Os neurocientistas descobriram células no córtex visual - a parte do cérebro que processa a visão - cuja função é responder às diferenças de posição das imagens produzidas por cada olho. Essas células, chamadas de neurônios binoculares, são as que processam nossa visão em três dimensões.
Uma pesquisa de David Hubel e Torsten Wiesel dos anos 1960, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, revelou que existe uma pequena janela durante a infância para se desenvolver neurônios binoculares. Depois que a janela se fecha, a pessoa está para sempre confinada a um mundo de duas dimensões - sem profundidade.
Problema profundo
A condição de Bridgeman é diferente, mas produz o mesmo resultado: a chamada de exotropia, um tipo de estrabismo em que ambos os olhos têm a tendência de vagar para o lado de fora. Com isso, ele nunca consegue focar ambos os olhos em um ponto.
O neurocientista se adaptou à vida usando uma série de "truques" que compensam a falta de visão estéreo. Um deles é observar as cores de sombras. Tomemos como exemplo a observação de uma floresta: as folhas e galhos que estão mais longe ficam encobertos pelos que estão no primeiro plano, cada vez que o observador move a cabeça.
O problema é que como muitas pessoas com cegueira estéreo nunca conheceram outro mundo, muitas delas só aperfeiçoam essas técnicas depois de adultas, quando descobrem que são diferentes dos demais.
"[A cegueira estéreo] não é incluída em nenhum teste de oftalmologia padrão", diz Laurie Wilcox, especialista em visão da Universidade de York, no Canadá. Nem mesmo os exames de carteira de motorista levam isso em consideração.
Bridgeman passou sua vida inteira dirigindo, apesar de saber que muitos de seus familiares ainda têm medo de pegar carona com ele.
Episódio de infância
Os cientistas acreditam que pessoas como ele tiveram alguma experiência breve durante a infância que levou seus neurônios binoculares a se desenvolver apenas minimamente. Depois dessa experiência, eles teorizam, os neurônios nunca mais foram ativados, e por isso esses indivíduos passaram a vida enxergando apenas em duas dimensões.
De fato, Bridgeman diz que lembra ter tido visão binocular em pelo menos um episódio de sua infância, quando construiu um brinquedo de papelão seguindo as instruções em uma caixa de cereal. Nessa brincadeira, ele lembra de ter enxergado algo diferente - a terceira dimensão, de profundidade.
Essa experiência - talvez única em sua vida - pode ter sido suficiente para "religar" sua rede de sinapses após o filme e permitir a volta de sua visão estéreo. É mais ou menos como instalar um programa de computador e demorar anos para usá-lo pela primeira vez.
Para especialistas como Wilcox, a boa notícia é que o cérebro humano pode ser muito mais maleável do que se imaginava.
Este ano, um estudo feito por Dennis Levi, professor da Universidade da Califórnia, detalhou o caso de cinco adultos que cresceram com cegueira estéreo mas que aprenderam a ver em três dimensões com terapia.
Porém, nenhuma teve o "choque" que Bridgeman enfrentou no cinema. Levi diz que a tecnologia 3D simula - de forma não intencional - muitas das técnicas e truques que Bridgeman usou em sua terapia para treinar o olho humano.
Passada a experiência, Bridgeman considera hoje que o dinheiro gasto nos óculos 3D do cinema não foi nenhum desperdício. Pelo contrário, saiu baratíssimo.
"Estou adorando ver o mundo e enxergar as mesmas coisas que os outros. Gosto de observar as florestas e as árvores. Uma árvore vira uma escultura tridimensional, e não apenas um padrão. Isso é um presente para mim."
Leia a versão original desta reportagem em inglês no site BBC Future.
Fonte: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141106_vert_fut_cinema_...

Fonte: Ler Para Ver

***

* Brasil: DOSVOX: o sistema pensado nas pessoas com deficiência visual

A deficiência visual é um problema na vida de muitos brasileiros. E isso, embora soe como uma mera opinião, foi o resultado do Censo 2010, do IBGE. De acordo com o relatório, mais de 35 milhões de brasileiros declararam que possuem algum grau de deficiência visual. O grau de intensidade não foi discutido, mas está claro que se trata de um problema nacional e em grande escala.
Agora, imagine as pessoas que nem enxergar direito conseguem, com visão embaçada, cegueira, catarata... Como interagir com um sistema onde tudo é visual? Esta pergunta foi respondida pelo aluno de Ciências da Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marcelo Pimentel. Movido por necessidades pessoais, ele acabou criando o DOSVOX.
Vozes sintetizas e gravadas
O sistema operacional DOSVOX se baseia no uso intensivo de síntese de voz e se transformou num dos principais meios de acesso aos computadores pelas pessoas com médio ou alto grau de deficiência visual. Tudo porque a interação entre as principais opções são conduzidas por uma agradável voz sintetizada (e gravada), que explica e narra onde encontrar os principais recursos.
Por exemplo, ao começar, o DOSVOX pergunta ao usuário o que ele deseja fazer. Ao pressionar a tecla 'F1' do teclado, você encontrará uma enorme lista de tarefas: editar ou ler texto, navegar entre pastas de arquivos - ou diretório, como eles preferem chamar -, utilitários, acesso à internet, multimídia e até mesmo joguinhos de RPG e forca.
Listas de tarefas no DOSVOX/Lista de funções resume bem a capacidade do sistema
São muitas funcionalidades diferentes disponíveis a quem deseja usar o computador de verdade. O DOSVOX é tão completo que consegue ler seus e-mails mesmo desconectado da internet e ainda consegue editar arquivos de sons no Audacity, um dos programas mais populares do gênero. Isso sem falar da ajuda para interagir no ambiente do Windows.
Quando nem tudo é perfeito
Por mais que a ideia do sistema operacional voltado para pessoas com deficiência visual seja muito difícil de criticar, afinal, estamos falando de uma nova forma de interação, há problemas. Um deles é a incompatibilidade com Javascript, prejudicial para visualizar algumas páginas da internet, que ainda usam esta linguagem de programação.
Outro problema bastante incômodo é a diferença de usabilidade ao comparar com o Windows. O DOSVOX não lembra em nada a interação do sistema operacional mais usado em computadores no mundo. Isto diminui a velocidade, ou mesmo impede, que pessoas com deficiência visual saibam como interagir no Windows, já que o DOSVOX funciona de um jeito particular.
Comparado ao Windows, a navegação é bastante diferente Sistema de navegação difere bastante do Windows
Jeito, aliás, defendido pelos próprios usuários do programa. O principal argumento de defesa é a realização das tarefas. Se funciona, é o que importa para alguns. Para outros, é importante que o sistema lembre o Windows para ajudar na adaptação posterior, caso haja. Longe desta polêmica, o DOSVOX é um dos sistemas operacionais mais acessíveis atualmente.
Porta de entrada
O DOSVOX já se mostrou como um leitor de tela confiável. E o mais importante: com muitas opções, que variam de enviar um tweet a converter arquivos MP3 para texto. Independente de lembrar ou não o Windows, é preciso que tenhamos meios de incluir toda a população no mundo informática. O sistema DOSVOX já é uma ótima referência nesse sentido.
Fonte: 
http://artigos.softonic.com.br/dosvox-sistema-operacional-pessoas-defici...

Fonte: Ler Para Ver
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Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2014

* Censo aponta aumento de número de servidores com deficiência no poder judiciário

Achei muito interessante a notícia sobre o censo promovido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, cuja íntegra segue reproduzida na sequência do presente comentário. Chamaram-me a atenção dois dados estatísticos extraídos durante a pesquisa. Em primeiro lugar, nenhum dos tribunais citados na matéria possui, sequer, um quantitativo de servidores com deficiência próximo da reserva de vagas em concursos públicos, que vai de 5 a 20 por cento, conforme a entidade promotora do certame.

Em segundo lugar, a pesquisa revelou que o percentual dos servidores com deficiência ocupantes dos cargos públicos nesses tribunais são em sua grande maioria pessoas com deficiência física, mais que o dobro dos servidores com deficiência visual que, por sua vez, superam os deficientes auditivos.

Com efeito, esses últimos dados espelham uma convicção particular deste colunista acerca da temática, qual seja, a vantagem que pessoas com deficiência física participam de concursos públicos em relação aos demais candidatos com deficiência. Não obstante, com essa afirmativa, não tenho a pretensão de questionar a legitimidade da reserva em favor de pessoas com deficiência física, mas, tão-somente, de externar uma simples constatação da facilidade de acesso a informação em geral e, em particular, ao material preparatório para os certames, o que, a meu ver, é fator determinante para essa supremacia dos deficientes físicos no que pertine ao acesso de pessoas com deficiência às vagas oferecidas em concursos públicos.

Agora, confiram a notícia mencionada:


Luiz Silveira/Agência CNJ

Ao se formar nos cursos de Direito e Administração, Maria Luciana Freitas de Albuquerque passou a distribuir currículos em diversas empresas, mas, toda vez que era selecionada, logo acabava sendo prontamente dispensada. O motivo é que Luciana, como prefere ser chamada, possui atrofia muscular espinhal, e necessita de cadeira de rodas para se locomover, o que era considerado uma barreira para as empresas. Ao ingressar como servidora no Fórum do Guará (DF), suas necessidades foram respeitadas e sua carreira jurídica começou finalmente a deslanchar. Luciana faz parte dos 2,5% de servidores com deficiência no Poder Judiciário, grupo que está em pleno crescimento, segundo dados do Censo do Poder Judiciário, realizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

De acordo com o censo, nas justiças do trabalho e militar estadual esse percentual alcança 3,5%, e na Justiça Estadual 2,2%. Se considerarmos o número de deficientes apenas dentre os servidores efetivos que ingressaram nos últimos dois anos, o percentual se amplia para 4,5% do total de efetivos. Dentre os servidores com deficiência, 58% são deficientes físicos, 24% visuais e 17% auditivos.

Com uma deficiência congênita, Luciana ingressou no Poder Judiciário em 2011, após tentativas frustradas de exercer a profissão em empresas privadas - apesar da cota de deficientes exigida por lei, ela conta que as deficiências mais graves são preteridas. "As empresas preferem deficiências mais leves para atingir o percentual exigido", diz Luciana. Nascida em Cidade Ocidental (GO), ela enfrentou muitas barreiras para conseguir estudar nas escolas, principalmente pelo preconceito. "Alguns pais não queriam que os filhos estudassem com uma aleijada", diz. Atualmente, ela é técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), voluntária na Semana da Conciliação, e atua no Fórum do Guará - onde depois dela já ingressaram mais dois servidores cadeirantes. 

Acessibilidade - As adaptações feitas pelo Poder Judiciário são fundamentais para o trabalho das pessoas com deficiência. 

O TJDFT, por exemplo, proporciona uma van adaptada que busca as pessoas com deficiência que possuem dificuldades de locomoção todos os dias nas próprias residências. No tribunal, há cinco anos existe um Núcleo de Inclusão (NIC), responsável pelas ações integradas que viabilizam a efetiva inclusão dos deficientes realizando campanhas de sensibilização com os servidores e encontros das pessoas com deficiência para discussão de demandas como a aquisição de leitores de voz, lupas eletrônicas, tradutor de libras para os julgamentos, dentre outros. "No NIC participam os próprios servidores com deficiência, nosso lema é 'nada sobre nós sem nós", diz Maria José Barbosa Silva, coordenadora do NIC. 

A acessibilidade no Poder Judiciário é uma conquista das pessoas com deficiência que há muito lutam para trabalhar de maneira digna. O primeiro servidor com deficiência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Lopes Batista, viveu essa transformação nas duas últimas décadas.

"No começo havia muitas dificuldades no tribunal, mas agora tudo evoluiu muito com os computadores. O tribunal tem se mostrado muito preocupado com acessibilidade e já há várias adaptações", diz Luiz, que é deficiente visual e trabalha na Comissão Permanente de Ministros do STJ desde 1990. Nascido no interior do Piauí, na cidade de Barro do Ouro, Luiz perdeu a visão aos dois anos e só veio a descobrir a causa - um glaucoma - aos dezesseis, quando foi examinado em Brasília. 

Dentre as atividades que exerce estão a intensa pesquisa, leitura dos votos, dos acórdãos e elaboração de projetos de súmulas, tarefas que hoje podem ser realizadas sem auxílio de outras pessoas. Perto de se aposentar e pai de três filhos, Luiz se diz animado com a carreira jurídica. Ele pretende ainda advogar e lembra de uma época em que acessibilidade ainda era um sonho distante: "consegui tudo pelo apoio da minha esposa, que leu todos os livros para mim durante o curso de Direito", afirmou.

A acessibilidade dos tribunais tem proporcionado a realização das tarefas principais sem auxílio. É o caso da analista judiciária Lucinéia Rodrigues, que é deficiente visual e servidora na 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre há nove meses e considera que consegue exercer 90% das suas atividades profissionais sem auxílio de outras pessoas. A servidora utiliza o sistema de processo eletrônico desenvolvido pelo CNJ, o PJe. "O sistema é acessível, mas há dificuldades por vezes, ainda é preciso que se façam aperfeiçoamentos", afirmou Lucinéia. A servidora continua estudando porque sonha ingressar na carreira de promotora. 

Satisfação na carreira - A satisfação demonstrada pelas pessoas com deficiência em relação ao trabalho se insere, de acordo com dados do censo, em um contexto de contentamento dos servidores do Poder Judiciário no que se refere às funções desenvolvidas. 

O Censo do Judiciário demonstra que 80% dos servidores estão satisfeitos com o resultado do trabalho prestado aos cidadãos, enquanto que 91% estão felizes com a escolha profissional de trabalharem no Poder Judiciário e 83% sentem orgulho de dizer o que fazem e onde trabalham. Quase todos os servidores (98%) acreditam que o próprio trabalho melhora o desempenho do tribunal.

O censo demonstra ainda que 40% dos servidores estão satisfeitos com a preocupação dos tribunais e conselhos de Justiça com a qualidade de vida e saúde no trabalho, e 58% sentem-se valorizados nos locais onde trabalham.

Realizado em 2013, o censo, cujos relatórios por tribunal serão divulgados no VIII Encontro Nacional do Poder Judiciário em novembro, é a primeira pesquisa aberta a todos os servidores e magistrados brasileiros, visando traçar seu perfil e avaliar os níveis de satisfação em relação a dimensões da carreira, condições de trabalho e motivação para o trabalho, dentre outros. O questionário foi enviado a quase 17 mil juízes e aos mais de 285 mil servidores dos 94 tribunais. Participaram da pesquisa 64% dos magistrados e 60% dos servidores.

Luiza de Carvalho
Agência CNJ de Notícias 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/29966:censo-aponta-aumento-no-numero-de-servidores-com-deficiencia-no-poder-judiciario; acessado em: 28 de outubro de 2014

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



#6. TRIBUNA EDUCACIONAL
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* À Flor da Pele - Inclusão das Crianças com Deficiência Visual
Livro de Rose Reis de Souza - UNIP.
Cia dos Livros - 102 páginas.

Prefácio
(Marco Antonio de Queiroz - MAQ)
Site: Bengala Legal

Eu era um sujeito comum. Estudante do curso de história do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - IFCS, localizado no Largo de São Francisco, Rio de Janeiro. Estávamos de férias e exatamente no sábado de carnaval de 1978, com meus 21 anos, encostei o carro na garagem, entrei
em meu quarto, deitei e dormi. Acordei cego.

Após algumas tentativas de recuperação da visão que de nada me valeram, como é natural de minha personalidade, assumi minha nova realidade e entrei em processo de reabilitação, que considero estar passando até hoje.

Aprender a andar com a ajuda de bengala, a me vestir tocando as roupas e descobrindo detalhes que lhe eram únicos e as destacavam das outras, fazer meu lanche sozinho, sair de casa com a cara e a coragem de quem nunca passaria da porta de entrada nessas condições, quanto mais se essa
porta de entrada momentaneamente fosse a de saída e... continuar meus estudos, foram os novos desafios que, convivendo com o luto pelas perdas impostas pela deficiência visual e a provação de conhecer os novos limites e tentar diminuí-los ao máximo, eu me lançava.

Com a ajuda de amigos, transferi-me da UFRJ para a PUC-Rio. A diferença estava na locomoção: a primeira encontrava-se no centro da cidade, a segunda no bairro ao lado.

Foi na faculdade que comecei a perceber, com três meses de cegueira total, fora de casa e afastado das pessoas mais próximas, as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual estudar.

Ser cego é uma aprendizagem. O mínimo de teoria e o máximo de prática. Ser estudante cego e sem experiência de sua deficiência, em 1978, foi simplesmente uma aventura!

Toda a tecnologia que tínhamos eram os gravadores de fita cassete, onde podíamos gravar as aulas para transcrevê-las depois para o Braille ou, simplesmente, escutá-las novamente. Amigos leitores que gravavam os livros e capítulos dos livros recomendados nas bibliografias de cada professor; e resumos feitos por nós de tudo que aprendíamos assistindo às aulas ou escutando o que os leitores haviam lido.

Eu me saí muito bem para quem, cego novo como eu, ir à faculdade sozinho já era um milagre, arrumar leitores que gostassem da matéria, outro deles, e também para quem era o único cego de toda a universidade, sendo uma curiosidade natural numa identidade de pessoa com deficiência com a qual ainda estava me acostumando.

Ouvia-se falar em integração, preconceitos, sociedade, mas, somente muito depois, em inclusão das pessoas com deficiência.

Neste livro, esses e outros conceitos são abordados. Definir, por exemplo, integração como sendo o movimento que parte da pessoa com deficiência batendo à porta da sociedade à procura de oportunidades, já estamos acostumados a ouvir. Definir Inclusão como sendo a sociedade abrindo os braços para receber as pessoas com deficiência e nos dando a tal oportunidade, também.

Para além do conhecimento desses conceitos teóricos, precisamos sentir em nós mesmos o que eles valem e seus poderes de transformação. 

Dessa forma, quando comecei a ler um dos títulos deste livro denominado "Preconceitos", unido à noção de pedagogia da escola inclusiva, minha atenção se redobrou e comecei a vislumbrar um futuro de pessoas lidando melhor com eles e mais cônscias de como são provocados, esquecidos e
diluídos. A autora escreve:

"O preconceito não é natural no ser humano, não é nato. As ideias vão sendo incorporadas sempre de fora para dentro e sempre em processos contínuos de experiências e trocas, não de forma imediata. Os preconceitos são formados, introjetados a partir das relações (...)".

"O preconceito e a discriminação podem ser frutos de desconhecimento, sendo assim, abordar o preconceito como parte da educação inclusiva é essencial, já que esta tem a sua base exatamente nas experiências com o diferente, nas trocas, na introdução de valores." (...).

"Além dos fatores sociais devem-se considerar também fatores psíquicos, necessidades psíquicas individuais que contribuem muito na formação do indivíduo preconceituoso." (...).

Com Rose Reis, a relação professor, escola, preconceito é trabalhada de tal forma que começamos a entender melhor como e porque passamos pelos preconceitos de algumas pessoas.

"Preconceituosos são formados a todo instante, considerando que, por meio da transmissão da cultura, são passadas ideias e valores para os indivíduos, que acabam por transmiti-los, propagando preconceitos. A falta de reflexão pessoal, de consideração sobre conceitos e ideias nos
faz preconceituosos.".

Certa vez, discuti com um colega cego sobre racismo. Posso entender melhor, dessa forma, porque alguns cegos possam ser racistas mesmo semver a cor de pele das pessoas. O ambiente, a família e por vezes a própria escola transmitem as ideias às crianças que, sem uma interferência ativa de alguém que a faça refletir, ponderar, sair do conceito não experimentado, acaba permanecendo com a ideia original que lhe embutiram.

Assim, a diferença dos diferentes nas crianças em uma escola inclusiva obriga o preconceito, caso já formado, a ser questionado pela convivência, estando aí também o papel fundamental do professor e da escola inclusiva:

"Quando se fala em educação inclusiva, a escola tem papel fundamental no combate ao preconceito, porque participa da formação das crianças como cidadãs. Por isso, deve estar sempre preocupada em não reproduzir estereótipos, ou rótulos, que são um conjunto de atributos direcionado ao alvo do preconceito, redutor da percepção de qualidades presentes no indivíduo".

(...) "Sendo assim, o estudo sobre o preconceito e suas características é de fundamental importância para o desenvolvimento deste trabalho, por que estará constantemente relacionado à educação inclusiva e com o papel do professor em sala de aula. O modelo de inclusão proposto busca diminuir os preconceitos existentes na sociedade a partir da escola, pois, na medida em que a criança que é considerada diferente das demais começa a frequentar uma sala de aula regular, começam a quebrar preconceitos com os demais alunos, dando uma atenção especial a esse
novo colega, auxiliando-o no seu processo de socialização com o restante da sala de aula.".

O foco de Rose Reis não é o preconceito, mas a educação inclusiva, a escola inclusiva para pessoas com deficiência visual, especialmente.
Entretanto, não existe em suas preocupações, eliminar qualquer outra deficiência de seus estudos, mas por exigências da pesquisa, acabou por concentrar-se em pessoas com deficiência visual:

"A tendência das últimas décadas tem sido a de promover a inclusão e tem havido inúmeros debates, muito embora esteja fundamentada em princípios éticos, dentre os quais se destacam o reconhecimento e o respeito aos preceitos e oportunidades iguais perante a diversidade humana. Assim sendo, a inclusão social exige que sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às características individuais. Tratando-se do segmento constituído por pessoas com deficiências, a inclusão social se traduz pela garantia do seu acesso imediato e contínuo ao espaço comum da vida em sociedade na escola.".

Assim, mesmo sabendo que a família é o grande molde de pessoas que a escola procura lapidar, que a escola é uma família ampliada, mas diferente, que a sociedade é a grande família "administrada" pelo Estado, Rose Reis baseia seus estudos em algo que tenha de ser mais humano, mais próximo e inteligível: "No contexto da inclusão, o foco principal é o trabalho do professor".

Entretanto, no processo inclusivo. Professor, coordenador pedagógico e Diretor nunca podem estar separados e praticando pedagogias diferentes, nem mesmo delegar ao próximo o trabalho que tem de ser em conjunto. Daí surge a questão em que se baseia a pesquisa de Rose Reis: a análise das
ações da escola, a participação dos gestores, coordenadores pedagógicos e professores em função de todo um conjunto de aprendizagem, ensino e práticas inclusivas, para alunos com e sem deficiência, por meio de pesquisa teórica e de campo.

Hoje em dia, após encontros internacionais como o de Salamanca, esforços de pessoas com deficiência e governos em tratados de direitos humanos como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, implementado pela ONU e ratificado pelo Brasil como lei constitucional,
a mídia aproximando o conhecimento e a imagem das deficiências e das pessoas que as têm de um público antes ignorante, as inúmeras tecnologias assistivas desenvolvidas proporcionando funcionalidade às outrora incapacidades, a luta pelo tomar conta de si mesmo e o poder de nossas próprias vidas e decisões, vem tornando a pessoa com deficiência alguém a quem se deve valorizar mais a humanidade que a deficiência, tornando sua diferença cada vez mais próxima de todos. Essas são as verdadeiras educação e escola inclusiva existentes no mundo atual.

Entretanto, para tudo isso acontecer a ideia precisou ser lançada, alguém teve de aprender e ensinar àqueles menos atentos e mesmo àqueles que estão iniciando a vida agora e, para isso, a escola inclusiva começa a tratar a convivência inclusiva, o pensamento inclusivo, o sentimento inclusivo, a atitude inclusiva. Tudo isso para que, um dia, de tanto já termos nos acostumado às diferenças não pensemos mais em inclusão, pois sua existência pressupõe a exclusão e, mesmo em sonho, um dia cheguemos à igualdade, cada qual com suas características que nos distingue uns dos outros e que nos unem.

Uma pessoa cega de hoje pode ir à faculdade com seu notebook associado a um leitor de tela, fazer as anotações de sua aula, provas, ler livros digitalizados e estudar com menos dificuldades, pois já existem leis que obrigam essas universidades a terem recursos facilitadores. Esse processo tem agora de descer a escada hierárquica dos estudos e chegar à criança desde a pré-escola.

Tudo isso já existe, porém ainda esbarra no desconhecimento de alguns que teimam em ver as pessoas com deficiência como seres defeituosos que não deveriam estar em ambientes que não fossem feitos para eles e que todos soubessem como lidar. A escola inclusiva vem mostrar que não
existe concreto em ideias e costumes, que todos os ambientes são certos e adequados a todas as pessoas através de um desenho universal e que seres defeituosos são todos que não sabem construir, evoluir com a humanidade de todos nós. Esse livro é uma oportunidade para todos, mais
uma semente a nos provocar.

Comecei esse prefácio escrevendo que "eu era um sujeito comum". Eu diria aos leitores que eu continuo aquele sujeito comum, mas com tantos acréscimos nesses 32 anos de cego, de convivência com colegas cegos e com amigos com e sem outras deficiências, de tantas voltas na vida aprendendo e reaprendendo, com tantas derrotas frustrantes a me fazerem crescer e vitórias a me dizerem que vale a pena todo esse amor que tenho pela vida, que dizer que continuo a ser somente aquele sujeito comum é demais. Seria negar momentos bons como esse de escrever agora o prefácio
de um livro que gostei muito, que aprendi e o qual recomendo a todos que queiram também crescer esse pedaço que cresci com ele. Que bons olhos o leiam, bons ouvidos o escutem e boas mãos o tateiem.
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* Eleição para Diretor-Geral do IBC

No último dia 13, com um processo de votação no mínimo inusitado, realizou-se a eleição da lista tríplice em que o Ministro da Educação escolherá o Diretor-Geral do IBC para o quadriênio 2015-2018. As cédulas estavam numeradas.

Havia apenas três candidatos, e, considerando-se a diferença do número de votos obtido por cada um deles, em caso de homologação do resultado pelo atual Ministro, dificilmente o próximo não nomeará o mais votado.

Mas os outros acataram o resultado sem discuti-lo e cumprimentaram publicamente o "vencedor".
No sistema social em que vivemos, a condição de colega - ou mesmo amigo, por si só, não torna ninguém insuspeito em questões que envolvam dinheiro ou poder. A numeração de cédulas eleitorais permite o monitoramento da votação pelos mesários, pondo em risco o caráter secreto dos votos. A professora Ana Lúcia Oliveira, que participou da Comissão Eleitoral, é Diretora do Departamento Técnico Especializado, a que está subordinada a Divisão de Imprensa Braille, responsável pela produção das cédulas. O candidato mais votado, professor João Ricardo Figueiredo, dirige o Departamento de Educação e é o candidato da atual Direção Geral. É, portanto, curioso que ninguém tenha manifestado alguma dúvida.

Reproduzo abaixo trecho do comunicado da Comissão Eleitoral publicado pelo professor Vitor Marques, em lista de professores do IBC.

"(…)

Em um colégio eleitoral de 388 eleitores, tivemos o seguinte quadro:
Dos 248 servidores, votaram 216, sendo 1 voto em branco e 3 nulos, totalizando 212 votos válidos. Desses, 135, foram para o candidato João Ricardo Melo Figueiredo, 61 para a candidata Maristela Dalmolin e 16 para o candidato Ramon Pereira de Souza.

Dos 140 alunos eleitores a partir de 16 anos, reabilitando nos programas de qualificação e médicos residentes, votaram 91. Desses, 42 votaram no candidato João Ricardo, 26, na candidata Maristela Dalmolin, e 23 no candidato Ramon Pereira de Souza.

Feitos os cálculos, considerados os pesos diferenciados de respectivamente 80% para os servidores e 20% para os demais segmentos já referidos, obteve-se o resultado percentual global a saber:

João Ricardo: 60,17%;
Maristela: 28,73%;
Ramon Pereira: 11,09%.

(…)"

Se se tratasse de uma eleição para Presidente da República ou Governador de Estado, João Ricardo ter-se-ia eleito no primeiro turno. Não o nomeando, o próximo Ministro da Educação estará contrariando a vontade soberana de um colégio eleitoral. É, pois, estranho que nenhum de seus
oponentes tenha levantado qualquer suspeita quanto às cédulas numeradas.

Aposentado, não sou sequer eleitor. Assim, não me cabe o direito de discutir a lisura de uma votação no IBC. Mas, como ex-aluno, favorecido pela sesquicentenária escola de José Alvares de Azevedo, e seu ex-professor, sinto-me no dever de manifestar minha preocupação com a "originalidade" dos métodos adotados pelos meus ex-colegas na realização de pleitos.

Desejo a João Ricardo uma gestão competente e voltada para a retomada pelo IBC dos caminhos que nos levam à emancipação social.

Que, se em 1918 a comunidade do IBC ainda tiver o direito de escolher sua Direção Geral, não se adotem métodos de votação tão heterodoxos como este adotado no último pleito.

hercen@terra.com.br
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* Projeto da Microsoft visa auxiliar deficientes visuais em tarefas cotidianas

Por André César

As informações e orientações chegam aos usuários através de avisos verbais ou por “bips”.

As tarefas do cotidiano como atravessar uma rua, ir ao mercado e pegar um ônibus podem ser triviais para a maioria das pessoas, mas para os deficientes visuais essas tarefas podem se tornar um desafio. Contudo, a Microsoft teve uma iniciativa louvável, que pode tornar a rotina dessas pessoas mais fácil, com o projeto denominado Independence Day. O projeto combina uma tecnologia que utiliza redes sem fio, smartphones e fones especiais.

Para que o projeto se torne eficaz é necessário que o terreno possua pontos de emissão via Wi-Fi ou Bluetooth. As estações ficariam responsáveis pelo tráfego de informações sobre o local para auxiliar e orientar o usuário em seu trajeto.

Os dados transmitidos pelas estações são captados pelo smartphone, que com o aplicativo adequado (Bing Maps), equipado com mapas, envia sinais sonoros, via Bluetooth, para os fones do usuário.

Os fones não são convencionais, os sinais sonoros, além de não transmitir via cabo, utilizam uma tecnologia de condução óssea para transmissão de dados. Os fones ficam abaixo da orelha, mais próximos das bochechas, por isso permite ao usuário captar outras informações sonoras do ambiente como: som dos carros, pessoas, animais, dentre outros.

As informações e orientações chegam aos usuários através de avisos verbais ou por “bips”. A intensidade dos “bips” indica a proximidade de um obstáculo ou desvio, uma sequência mais rápida indicaria a chegada de uma curva, por exemplo. Além da chegada de uma curva os sinais podem transmitir o lado e a acentuação da curva.

O Projeto é fruto de uma parceria de duas ONGs, a Catapult e Guide Dogs e já está em teste em Londres (Inglaterra). Ainda há algumas adaptações e melhorias a serem feitas, mas os resultados já apresentam expressivas melhorias para a qualidade de vida dos deficientes visuais. A Microsoft, que também trabalha no projeto, não revelou uma data para o lançamento da tecnologia.

O novo produto faz beijos ao nome, que em português significa Dia da Independência.

***Comentário do colunista:

A informática é a grande vertente que veio para amenizar as distâncias entre as minorias e o segmento dos ditos normais.

Certamente, muitas novidades estão a caminho.

VIVA As CIÊNCIAS!
(fim do comentário).



# 9. DV-INFO

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

* Sua conexão com a Internet morreu? Veja como solucionar o problema
Por: Cleverson Casarin Uliana

Leitores,

As dicas abaixo são mais ou menos básicas mas importantes de serem lembradas. Como o autor, também eu detesto lidar com problemas de rede e presumo que é esse o motivo pelo qual profissionais da área de rede andam em falta no Brasil, como atestado em algumas pesquisas de mercado. Enfim, é bom tomar nota do que segue e pôr sempre em prática para que esses incidentes ao menos não deem muito trabalho. Note-se também que é importante conhecer bem de antemão os equipamentos, onde se encontram as portas do roteador por exemplo, para facilitar o trabalho em momentos críticos.

Até a próxima.

***

Sua conexão com a Internet morreu? Veja como solucionar o problema
Lincoln Spector, PCWorld / EUA

Se você não consegue se conectar à Internet, aqui estão algumas dicas para tentar resolver o problema sem precisar, necessariamente, correr para o seu provedor.

Eu odeio problemas de rede. Eles são os piores. Quando acontecem na minha casa, eu costumo usar um vocabulário que deixaria Quentin Tarantino chocado.

Uma grande variedade de problemas pode bloquear as comunicações sem fio com a Internet (ou com a rede local). O seu primeiro trabalho é encontrar a causa. Siga esses passos, nessa ordem, e você conseguirá, no mínimo, achar o que está causando o problema.

Passos básicos:
Reinicie a rede: desligue o seu PC, desligue o roteador Wi-Fi; e desligue o modem. Espere um minuto, ligue o modem novamente. Espere mais outro minuto e faça o mesmo com o roteador. Depois ligue o PC. Com um pouco de sorte, isso vai solucionar o seu problema. Se não acontecer nada, siga em frente.

Elimine o sinal Wi-Fi: A conexão Ethernet com fio é mais confiável do que o Wi-Fi, portanto precisamos testá-lo. Assim, traga o seu computador para o mesmo local do roteador Wi-Fi e ligue-o fisicamente em uma das portas LAN do roteador. Se você conseguir acesso usando um cabo de rede, o problema é com a sua conexão Wi-Fi (talvez você está usando uma senha errada, ou está apenas fora do alcance).

Verifique outras máquinas: se você tem mais do que um computador na sua casa, as outras pessoas conseguem acessar a Internet? Se não, eles podem ao menos ver uns aos outros dentro da rede? Se você não tem um segundo computador, convide um amigo para ajudar a fazer esse teste e use o cabo Ethernet para isso.

Se o outro PC conseguir acessar a Internet, o problema é com o seu computador. Se duas máquinas podem se ver na rede, mas nenhuma delas consegue se conectar, o problema é com o roteador Wi-Fi, com o seu provedor ou algo entre eles.

Elimine o roteador Wi-Fi: desconecte o roteador W-Fi do modem e conecte o seu PC diretamente ao modem com um cabo Ethernet. Em seguida, reinicie. Se você conseguir uma conexão, então o problema é com o roteador Wi-Fi. Se não conseguir, ainda há a alternativa de seu cabo Ethernet ter problemas.

Você tem dois cabos, use o que estava conectando o roteador ao modem. Se você pode acessar com sucesso a Internet com um cabo, mas não com o outro, resolva o problema: troque os cabos Ethernet.

Por outro lado, se você conseguir uma conexão ao modem com ambos os cabos, o problema é com o seu roteador Wi-Fi. E se você não conseguir uma conexão com nenhum dos cabos, o problema é com o seu modem, com o cabo que está conectando o modem à sua parede, ou alguma coisa completamente fora do seu controle. Nesse caso, é hora de ligar para o seu provedor de Internet.



#10.PAINEL ACESSIBILIDADE

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

* Valores Humanos

Despirmo-nos diante de uma sociedade, ainda que na condição desumana de invisíveis, não é tarefa das mais agradáveis. Confesso ter sido bastante desconfortável ter aberto o cesto de "roupas sujas" para lavá-las, enxaguá-las e pendurá-las com os operadores do Direito. Todavia, fui obrigada a fazê-lo no dia 21 de outubro de 2014, no maior evento da América Latina, ocorrido no Riocentro e traduzido na XXII Conferência Nacional dos Advogados. Ser militante de uma gigantesca causa humanitária para lutar, tal incumbência faz parte do cotidiano.

De antemão, rendo os meus agradecimentos à gestão/2014 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, à OAB/RJ e ao meu presidente da Comissão Especial da Tecnologia. Marcus Vinícius Furtado Coelho, Cláudio Lamachia, Felipe Santa Cruz e Luiz Cláudio Allemand, por serem diferentes, integraram as pessoas com deficiência no magnífico evento, dando-me a honra de ter sido uma das palestrantes da Conferência. Ocasião essa na qual pude falar sobre a inacessibilidade do Processo Judicial Eletrônico, o famoso PJe, que vem sendo real assombro na vida dos advogados com deficiência, dos idosos, de todos os operadores do Direito que não tem acesso a banda larga na internet (mais de 50% dos municípios brasileiros)...

Amigos leitores, reflitam: DIREITO, ONDE ESTÁ E PARA QUE SERVE? Lamentável, como advogada, deixar esse tipo de questionamento para o desenvolvimento das ideias que vêm a seguir. Real constrangimento! Sinto profunda vergonha de ter que reconhecer que o Poder Judiciário, em especial o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ignora a Convenção de Nova Iorque e seu Protocolo Facultativo.

Ajudem-me a responder: como o CNJ, ao arrepio da Carta Cidadã e da nossa Convenção, teve o atrevimento de EXCLUIR tantos operadores do direito do exercício da profissão, como se faz na cata de feijão "bom" para ir à panela? Que super-homens são esses que estão acima da lei?

Tenho para mim que o caminho da resposta está na cultura do brasileiro que tem, como escopo, os portugueses brancos de formação aristocrática. Foram os privilegiados - amigos do rei - que mereceram a distinção de embarcar nas naus, juntamente com a Família Real que, às pressas, desembarcaram em solo brasileiro em 1808.

Puxo o zoom da câmera para dezembro/2013, quando o então ministro Joaquim Barbosa, à época presidente do CNJ e STF, baniu Deborah Prates da advocacia ao negar-lhe o direito de igualdade com os demais operadores do Direito. Pisou em sua dignidade humana e vexou a Nação.

Em 2014, palestrando na XXII Conferência, interpreto com mais precisão o ocorrido. Naquele desastroso momento ainda ouço Barbosa gritando: você sabe com quem está falando? eu estou no topo da pirâmide e acima da lei; eu sou a lei, o rei. Nossa, de nada valeram meus argumentos constitucionais e, pelo meu inconformismo ante a horrível situação, foi que o então ministro deu prova do quanto o povo brasileiro ama a distinção, a desigualdade, o preconceito. Sentindo-se Zeus (governante de todos os deuses na mitologia grega) continuou destilando a sua maldade, sugerindo: CALA A BOCA! E como continuei, o máximo ex-ministro escreveu com seu teclado de ouro: "suspendo o andamento do feito..."

É muito difícil combater o preconceito e a consequente discriminação no Brasil, já que há um véu de igualdade passando por trás das desigualdades. No Brasil há uma aparência de que todos são iguais porque as pessoas fingem se misturar nos espaços públicos e privados. Todavia, todos conhecem o peso de seus valores operados na terrível bolsa de valores humanos.

Nessa simbologia os brasileiros sabem, por ilustração, que a pele branca vale mais do que a negra; que a pessoa com deficiência vale menos que a pessoa sem deficiência; que a toga do ministro presidente do CNJ vale mais que o uniforme do gari, do empregado doméstico, do contínuo...

Trocando em miúdos: quem não é amigo do rei está achatado pela verticalização simbolicamente instituída em solo brasileiro. Há brasileiros que se acham mais fortes/privilegiados que os demais de menor hierarquia. Como sabiamente escreveu o antropólogo Roberto da Matta em seu livro "O que faz do brasil, Brasil", temos arraigado em nossa cultura a "DESIGUALDADE SIMPÁTICA". Funciona assim: eu sou o seu opressor e vou sugar o seu sangue sorrindo, de forma simpática. Por seu turno, você oprimido me sorri de volta, simpaticamente.

Dando um giro nas remanescentes imagens gravadas em meu cérebro, lembro-me do pintor renascentista Leonardo da Vinci, em sua obra a "Mona Lisa". Parece que em seu sorriso enigmático há um segredo, tal qual o escondido na "desigualdade simpática" brasileira para os olhos dos estrangeiros que vieram nos visitar na Copa e que voltarão para as Olimpíadas e Paralimpíadas.

Na palestra inaugural feita pelo ministro Barroso (STF) na XXII Conferência, petrifiquei ao ouvi-lo fazer propostas - objetivando melhorar o Brasil - fincadas na ética. Todas, teoricamente, lindas! Citando Ghandi, salientou: "Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo."

Na minha fala mostrei bem o quão distante está o pensamento e ação dos integrantes do STF. Entre a gramática/Constituição/Convenção e os reais julgamentos/prática há um gigantesco abismo. Certo é que não basta falar em ética sem ser ético. Ora, se o ministro Barroso fosse ético faria a sua parte. Como? Simplesmente tomando iniciativas, levantando bandeiras para retirar do ar o sistema do PJe, já que constitui monstruosa DESIGUALDADE entre os operadores do Direito. Ele está vivendo o drama com os advogados, juízes, promotores... pelo que sabe - mas finge não saber - do PJe que infunde terror, espectros, sombras que desespera a toda advocacia nacional. Triste reconhecer o discurso totalmente desconectado da ética proferido, com veemência, do admirado ministro Barroso. Poxa, bem que ele poderia fazer a sua parte para um PJe acessível para todos, não acham?

A solidariedade é o sentimento que nos faz humanos, pelo que ofereci vendas para que os participantes da minha palestra pudessem, verdadeiramente, sentir a realidade da pessoa cega. Os humanos pensam que para serem éticos, basta estar apenas no lugar do outro. Não; é bem mais. Realmente é preciso adentrar no sentimento, na alma do outro. Por isso é que precisamos fomentar o respeito à subjetividade e a dignidade da pessoa humana.

Olhos amigos que descreveram-me a cena contaram que as fisionomias eram de consternação e desespero. Alguns puxaram as vendas mais para o nariz, já outros para a testa, em nítida finalidade de criar um feixe de luz que lhes amenizasse a escuridão. Somos éticos quando temos respeito e deferência por alguém, com o vizinho, com a cidade, com os animais, com o planeta. Oportuno também agradecer a todos os participantes que usaram as vendas, sentindo na pele a dor de ser excluído.

Como humanista que sou sempre deixo aflorar um dos nossos "mandamentos", qual seja: A tecnologia nos dá os meios, mas valores humanos devem propor os fins. Desse importante detalhe deveriam se ater os e-juízes do CNJ e os e-ministros do STF. A tecnologia não pode matar o seu criador!

A solidariedade se fez presente e a prova dessa afirmação está na aprovação, por unanimidade, da proposta que apresentei ao final do painel. Assim, foi aprovada, sob fortes aplausos, que o CNJ tem até o dia 31 de março de 2015 para apresentar um NOVO PJe conforme manda a Convenção de Nova Iorque e o planetário Consórcio W3C, sob pena de, não o fazendo, ser o BRASIL DENUNCIADO AO COMITÊ SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ONU, com fundamento no Protocolo Facultativo assinado em março de 2007 (juntamente com a Convenção), por flagrante descumprimento ao tratado internacional, do qual o Brasil é Estado-Parte.

A aprovação acima é muito significativa, já que a Plenária da XXII Conferência é soberana e caberá ao Conselho Federal da OAB atender o determinado em 21 de outubro de 2014. Avançamos!

Nesta madrugada minha filha e eu discutíamos o poema "O cisne", do grande poeta francês Charles Baudelaire, e peço licença aos leitores para transcrever pequeno trecho:

                 "(...)
                 Um cisne que escapara de seu cativeiro
                 E, com os pés palmados esfregava no chão
                 Sua branca plumagem, chegou a um ribeiro
                 Cujo leito era seco, e, abrindo o bico, então,

                 Na poeira aflitamente as asas a banhar,
                 E dizia, saudoso do lago natal:
                 'Água, vais chover quando? Raio, vais troar?'."

Tal qual o cisne de Baudelaire, fico a perguntar:  Poder Judiciário, vais nos incluir quando? PJe, vais ser acessível?

DEBORAH PRATES.



# 11.PERSONA

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

* Entrevista concedida ao site terra por  Ivonete Santos e pela professora Geni Abreu

Saúde Visual - Educação Superior a Distância, um pesadelo para deficientes visuais


Entre os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância (EAD), publicado pelo Ministério da Educação em 2007, está previsto que o material didático deve dispor de esquemas alternativos para atendimento de estudantes com deficiência. E, não só o acesso adequado ao curso deve ser garantido, como também a interação entre alunos e professores é incluída no documento.
Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, estabelece que "a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-lo na comunidade".
De acordo com o Censo da Educação Superior de 2012, o mais recente publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o ensino superior a distância é uma área em expansão. Das 7,03 milhões de matrículas, 15,8% foram nessa modalidade. Ainda pelo Censo, o crescimento do EAD foi de 12,2% em relação a 2011, contra 3,1% no ensino presencial.
Porém, se adequados a todos os públicos, a professora especialista em Educação Especial da Universidade Estadual Paulista (Unesp-Bauru) Vera Lúcia Capellini, acredita que os EADs sejam canais de inclusão social. Como exemplo, diz que o modelo pode se tornar a única forma de deficientes motores estudarem confortavelmente.
Enquanto esta adequação não ocorre, continuam casos como o da deficiente visual Geni Pinto de Abreu, 37 anos. Segundo ela, a plataforma totalmente inacessível ao seu leitor de tela atrasou em dois meses o início do curso de extensão em Atendimento Educacional Especializado - situação que só se resolveu após ameaçar entrar com ação judicial contra a instituição, cujo nome prefere não revelar.
Ao site de notícias Terra, Geni contou ter recebido uma alternativa depois desse tempo, mas que não achou satisfatória. A solução foi receber os documentos por email e devolver as respostas. Ainda assim, sua reclamação principal, de poder participar de fóruns de discussão, não foi atendida. "Discutir comigo mesma não dá, né? 
O meu discurso eu já conheço", critica.
A aprovação com notas altas, segundo ela, não diminuiu a frustração causada pela inacessibilidade da página de ensino. "Não considero que tenha sido tão válido. 
Vamos ver se terei coragem de fazer um curso a distância novamente".
Outro caso é o da técnica judiciária da seção da Justiça Federal do Rio de Janeiro, Ivonete Euclides dos Santos, 44 anos. Já no final de sua pós-graduação em Língua Portuguesa na Faculdade Internacional Signorelli, ela se dedica à monografia, e escolheu abordar a importância das crônicas no cotidiano, a partir da análise da obra do escritor Luís Fernando Verissimo. Nesse contexto, a maior dificuldade da deficiente visual é a formatação do trabalho conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). "É uma exigência totalmente visual. Aí fica mais difícil, tanto para mim quanto para a orientadora, que está longe. Tenho de pedir ajuda de um colega".
Ivonete cursa sua primeira experiência em Ensino Superior a Distância. Escolheu a modalidade "um pouco preocupada" pelos relatos negativos que ouviu de colegas. 
Por julgar ter conhecimentos apenas razoáveis em informática, o receio se tornava ainda maior. Por isso, perguntou à direção do curso se ele era totalmente acessível. 
"Disseram que não sabiam, mas que, se não fosse, garantiriam que todo o conteúdo seria dado de outra forma", conta.
De acordo com ela, as dificuldades surgem, mas não com frequência. Quando não consegue acessar um material, pode contatar sua orientadora por bate-papo, email e até telefone. "É um curso de língua portuguesa, os materiais são basicamente textos. Talvez por isso tudo corra bem. Não saberia dizer se seria a mesma coisa se o curso envolvesse números e gráficos", afirma. Ivonete utiliza um leitor de tela para ter acesso ao conteúdo didático.

(//Fonte: Terra Notícias)



# 12.SAÚDE OCULAR

A Saúde Ocular em Foco(coluna livre):

* Catarata infantil pode determinar a perda da visão

Brasília, 27/03/08 - A pergunta de um portador de deficiência visual adulto ao Contraponto sobre quais as possibilidades que os médicos teriam de detectar, na década de 60, quando ele nasceu, se teria catarata congênita, traz o tema obrigatoriedade do  teste do olhinho novamente à discussão. O retorno das atividades no Congresso Nacional, em Brasília, é uma possibilidade de que os projetos de lei que determinam a obrigatoriedade do teste em recém-nascidos voltem à pauta e com definições.

Hoje existem dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional abordando a necessidade do teste do olhinho. Um deles na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Gervásio Silva (DEM/SC) que já foi apensado a um projeto que foi apresentado em  2003 e outro no Senado, de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS) este último, incluído no debate da Comissão de Assuntos Sociais do Senado e aprovado no dia 26 de março. Agora este projeto segue para a Comissão de Educação e depois para o plenário do Senado para ser votado. 

De acordo com o paciente, quando ele tinha seis anos de idade, os familiares descobriram que a visão do olho direito não era total e um oftalmologista constatou a presença da catarata, ao que nunca obteve a confirmação sobre ser ou não congênita. 

Conforme a oftalmologista, Virgínia Cury, do HOB, quando uma pessoa nasce com catarata congênita e não é operada nos primeiros três meses de vida, a perda da qualidade de visão é profunda e sem retorno. O sistema visual está em formação, nesse período, e tem funções que são definidas nos primeiros dias de vida. Ela explica que aos dois meses, o bebê inicia o  desenvolvimento da visão e até três meses o tecido mais especial da visão precisa estar estimulado para desenvolvê-la adequadamente, sem prejuízos significativos e irreversíveis. Dessa forma, o teste do olhinho no berçário é uma alternativa para evitar perdas como esta, pois o não estímulo à visão durante o período adequado vai implicar em uma qualidade de visão muito inferior à normal. 

Tempo certo - Se a criança, aos seis anos for levada ao oftalmologista pela primeira vez sem que a visão tenha sido desenvolvida, o período do aprendizado passou, o médico não vai conseguir melhorar a capacidade visual e esta pessoa vai enxergar quase  nada na idade adulta. "Nessa altura, o profissional não vai conseguir dizer quando iniciou a catarata", pondera. A oftalmologista assinala que, após a cirurgia realizada com seis anos, por exemplo, se o paciente mostrar uma resposta muito boa, o médico pode concluir que a catarata surgiu mais tardiamente e não foi congênita, pois a visão já havia sido estimulada antes do surgimento da opacidade do cristalino. 
As causas da catarata em criança são variadas. Além da congênita, pode ser causada por traumas, infecções dentro do olho, choques elétricos, uma inflamação causada por um germe, como por exemplo, o Toxocara (presente freqüentemente nas fezes dos cachorros), enumera Virgínia. 

A médica alerta que quando uma criança chega aos seis anos em um consultório com catarata congênita, os pais precisam saber que o tempo de aprendizagem para o desenvolvimento da visão perfeita passou. Na década de 60, observa a oftalmologista, as técnicas de cirurgia de catarata eram bastante diferentes das atuais e provavelmente alguns médicos preferiam não operar um bebê, as chances de recuperação eram poucas, os riscos, inclusive de infecção severa eram grandes e até maiores do que o benefício resultante da cirurgia. Hoje, diz Virgínia, "com as novas técnicas cirúrgicas e com habilidade do médico, as cirurgias de catarata realizadas em bebês são um sucesso". 

Futuro - Algumas pesquisas a partir de testes de DNA vêm sendo realizadas como inovação na detecção de possíveis vinculações com o aparecimento da catarata congênita, mas os resultados ainda não permitem considerar que sejam tendências de toda a população. 
Virginia Cury seleciona um trabalho cujo resultado foi publicado este ano. Uma pesquisa foi realizada com uma família suíça em que a maioria dos integrantes apresentava um padrão genético autossômico dominante para catarata juvenil. Os pesquisadores encontraram relações do problema com a presença de elevados índices de glicose na urina desta família, mas não no sangue, o que os levou a cruzamentos com questões relacionadas ao funcionamento dos rins. "Mas estes são estudos e se configuram em mais um elemento para os médicos investigarem, ainda não é possível confirmar como critério para diagnóstico em todos os casos de catarata na infância", conclui a médica ao lembrar que a busca das causas da catarata congênita é constante, mas que os exames preventivos e o teste do olhinho mantém sua relevância no sentido de evitar prejuízos à saúde visual.

//Fonte: HOB (Hospital Oftalmológico de Brasília)

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



#13. REENCONTRO

(COLUNA LIVRE)

Nome:  Nicera Pontes;
Estado civil: Viúva;
Formação: Letras não concluido;
Profissão: DO LAR;
Período em que esteve no IBC.: Estudei no I B C de 1962 a 1978;

Breve comentário sobre este período: sinto muita saudade de todos e do tempo bom que vivi no IBC.
Aí me sentia em casa, com uma grande família. Certos professores e funcionários nos tratavam como verdadeiros parentes. Me lembro muito do seu Souza, dona Clarice, tia Elô, o professor Jonir que sempre foi um amigo de minha turma. O professor Isauro, um anjo de pessoa, dona Maiá, enfim, muitos outros. Também não posso esquecer o professor Antonio Carlos, que sabendo de minha dificuldade em matemática, tudo fez para me ajudar. Reencontrar vocês, podem acreditar, me deu muita felicidade.
Como foi bom saber da Salete, o João, a Rita, o Paulo. A Elza e o Guirra que há anos não tinha notícias! bem, finalmente você Valdenito, que não cheguei a conviver, mas sua idéia dessa revista, sinceramente foi o máximo. Um abraço e até breve.

Objetivos neste Reencontro:  Reencontrar antigos amigos, colegas e professores sempre foi meu desejo.
Residência atual: João Pessoa - PB
Contato Atual:  Celular: (83) 8897-0157
E-mails:  mirratotal@oi.com.br e mirratotal@click21.com.br


OBS.: Divulgamos   nesta coluna,   noticias sobre paradeiro de ex-alunos do I B C...
Qualquer informação, contacte a redação...

JOSÉ GALDINO DA SILVA(jose.galdino@br.unisys.com)

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



#14. TIRANDO DE LETRA

COLUNA LIVRE:

// Comentário da autora;

Gente,
Trago aqui algo que escrevi para um menino que está perdendo a visão por causa de uma doença degenerativa na retina.
Ele pediu aos seus pais que o levasse para conhecer alguns dos lugares mais bonitos do mundo antes de ficar cego.
Como essa notícia me comoveu pra caramba, eis aqui minha singela homenagem para esse menino de 9 anos que não conheço, mas que decidiu despedir-se do que os olhos podem ver.
(fim do comentário)


*A despedida no olhar do menino.

A certeza do futuro incerto é a escuridão.
No fim do túnel não estará lá o clarão.
O olhar do menino tem pressa de despedir-se do mundo.
As cores vivas e pulsantes, não têm pressa nenhuma.
Elas sempre estarão lá no Alasca, no Afeganistão, no Japão.
As cores esperam pelo olhar do menino na aurora boreal, no céu cinzento
do Canadá, no brilho dos olhos dos meninos do Nepal.
Quando a escuridão chegar, as sete maravilhas do mundo ainda estarão em seu lugar.
Que a luz solar de cada praia contemplada aqueça os desejos do homem de amanhã
Que o sol da meia-noite, ilumine os olhos do homem do futuro.
Que toda natureza que não dê tempo de contemplar invente sílabas para a boca do moço.
A cada gota de luz perdida, aumentará aos poucos sua estatura.
E quando as mãos tocarem a sílaba que nunca foi dita, explodirá um mundo
de sons, sabores, cheiros, desejos, que sempre estiveram ali.
E as buzinas, os sabiás, os sóis da meia-noite, a coreografia dos
golfinhos, os vulcões em erupção, os lírios orvalhados, comporão o
banquete a que ele tem direito.
Que os ventos uivantes sejam somente o aperitivo que ele possa degustar
antes dessa mesa tão farta.
Uma fartura que nem os deuses do Olimpo ousariam provar.
Que o véu das cachoeiras descortinem teus olhos sem luz e que a tua
profusão de sensações seja o que te traduz.

Suilan Lira Sena.

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



#15. ETIQUETA

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

* Festas a vista!

Com a chegada do mês de dezembro, chegam as festas: de empresas, formaturas, amigo oculto ou secreto conforme o estado, natal, ano novo e comemorações diversas dependendo da criatividade de cada grupo.
É um período onde as pessoas, normalmente, extravasam alegrias e frustrações, criam expectativas, desenvolvem novos projetos e aguardam a chegada de um ano novo com novas possibilidades.  
O comportamento humano é algo interessante, mesmo sabendo que nada pode mudar, afinal de contas é apenas uma contagem de datas e uma mudança de números. A ideia de inicio projeta no ser humano a crença que tudo pode ser diferente. Infelizmente algumas pessoas teimam em acreditar que tudo pode mudar por si só, sem esforço, sem projeto ou mudança de comportamento. O que não é verdade, respeitando a crença de cada um, é importante o esforço pessoal, se conhecer e projetar comportamentos desejáveis, mas este assunto não é para esta postagem. Afinal de contas precisamos falar sobre comportamento social e não pessoal. (risos)
No extravasar dos novos desejos e das antigas frustrações, as pessoas acabam esquecendo que existe um mundo a sua volta, pessoas, lugares, em que é necessário fazer parte dele e se sentir envolvido por ele. 
As pessoas bebem demais, comem demais, sensualizam demais e queimam o filme demais. É preciso saber dosar, equilibrar os comportamentos conforme o lugar onde está, quem são as companhias, quem está me vendo e que imagem estou passando com este comportamento. Tudo ou quase tudo que se faz influencia seu futuro, novas amizades, novos empregos, novos empreendimentos. Vale a pena se conter e pensar no que pode ganhar ou perder com tanta exposição. 
Extravasar para alguns é sinônimo de libertação, libertação de si mesmo, ir ao encontro daquilo que não se vê do que não é comum. Ação importante, muitas vezes somente é necessário pensar onde, quando e como, porque o pior arrependimento é o arrependimento moral, a vergonha de si mesmo o que propicia, em alguns casos, o afastamento do outro. Como já disse em outras postagens é importante saber que cada lugar pede um comportamento, mas nenhum deles pede desrespeito, extravagância e exagero. 
Comemore, cante, pule e dance, mas respeite o outro, os ambientes, seus desejos e conquistas, simplificando controle-se, nenhum desejo pode ser mais forte que você mesmo. Ninguém pode te influenciar mais do que você mesmo. Nenhum grupo pode ser mais importante do que você. Quando você respeita o outro, este te respeita e quando você se respeita todos te respeitam. 
Termine o ano assim, talvez sendo diferente, colocando em prática ações que podem mudar seu próximo ano, que podem ajudar a alcançar aquilo que deseja, não de uma vez só, mas plantando, germinando e crescendo. Acredite em suas ações e em seu potencial. Faça um 2015 diferente crie, renove, começando por você. Vai ver como vale a pena. Feliz ano nove e boas festas.

Tânia Araújo
Consultora de imagem e coach



#16. BENGALA DE FOGO

O Cego versus o Imaginário Popular(coluna livre)

* Cego e  Gay (contribuição do leitor)!

A primeira vez em que fiquei com um homem tinha 19 anos e foi durante uma festa em Porto Alegre. Bebi um pouco para conseguir relaxar, fomos dançar e, quando dei por mim, começaram uns beijos e amassos fortes, rápidos, deliciosos. Impossível esquecer o que senti, um mundo novo se abriu para mim naquele momento e soube que aquilo era tudo o que eu sempre quis e bem melhor do que eu sonhava. Saímos dali para um motel, onde rolou de tudo e foi uma das melhores sensações de toda a minha vida: intensa, profunda, completa. Meu nome é Alexandre, tenho 31 anos e sou cego.

Sempre soube da minha homossexualidade, os outros é que não sabiam ou fingiam não saber. Tinha quatro ou cinco anos e gostava de brincar só com meninas, adorava as bonecas da minha prima, ficava um tempão penteando os cabelos longos delas, colocando as roupinhas que minha mãe costurava. Sempre gostei de tecidos, texturas, relevos, trabalharia com moda se enxergasse. Em casa, diziam que era curiosidade de cego, apenas uma entre as centenas de bobagens que já ouvi e continuo ouvindo na vida, mas meu pai não gostava nem um pouco dessa preferência e perguntava por que é que eu não tinha curiosidade pelos carrinhos ou pela bola (risos).

Não sou afeminado, não tenho trejeitos nem qualquer afetação e, por ser cego, minha sexualidade nunca foi uma questão em casa. Quando entrei na adolescência, comecei a sentir atração por alguns meninos, mas confuso, cheio de medos e culpa, ficava na minha. Minha mãe começou a dizer que só ficaria tranquila quando me casasse com uma "moça boa" que cuidasse muito bem de mim. A "moça boa" apareceu quando eu tinha 17 anos. Ela tinha 22, era uma vizinha nossa, extrovertida, gostosa e... cheia de fogo! (risos). Ficamos amigos e logo percebi que ela se sentia atraída por mim. Fiquei envaidecido e embarquei na história. A torcida da minha família para o namoro foi grande. Já a família dela mal disfarçava a preocupação e o constrangimento. Tempos depois, soube que os pais só concordavam que fôssemos a festinhas e ao cinema porque achavam que era mais um namorico sem importância da filha.

Um dia, ficamos sós em casa e fomos para meu quarto ouvir uma música, como fazíamos sempre. Deitada na cama ao meu lado, uma hora ela pegou uma das minhas mãos e começou a esfregar sobre os seios nus, já tinha aberto a blusa e levantado o sutiã. Minha outra mão ela colocou entre suas pernas, dentro da calcinha porque já tinha levantado a saia também, e beijou minha boca. Fiquei assustado, mas correspondi um pouco para não magoá-la com uma rejeição tão rápida porque não senti absolutamente nada além da vontade de tirar minhas mãos dela e pedir que se vestisse. Levantei dizendo que estava nervoso, que não estava preparado. Foi bom porque ali tive toda a certeza do mundo de que mulher nunca foi e jamais seria a minha praia (risos). Alguns anos depois, rindo, ela me contou que soube que eu era gay quando, naquela hora, perguntei a ela qual era o nome do perfume que estava usando e aproveitei para saber também a marca do xampu, adoro cheiros e aqueles eram maravilhosos.

Saíamos sempre juntos e foi essa querida amiga quem me mostrou um mundo solidário, generoso, respeitoso e acolhedor de amigos instruídos e sem preconceito, que me ajudaram a entender o contexto social e político de minha deficiência visual e de minha homossexualidade, a me aceitar melhor e, com isso, economizei anos e anos de sofrimento dentro do armário graças ao bem mais valioso que alguém pode ter: informação. Com dezoito anos, contei a meus pais que era gay e aí a casa caiu.

Minha mãe começou a chorar, meu pai gritava que não admitiria um “filho boiola”  dentro de casa de jeito nenhum. “Cego e, ainda por cima, gay!” , ele repetia.

Ouvi essa frase muitas vezes, de muitas pessoas. Alguém me explique o que tem uma coisa a ver com a outra. Duas tragédias na vida da mesma pessoa? Cego só pode ser assexuado como os anjos? “Duas vezes discriminado” , explicou minha mãe. E sentenciou: “Meu filho, de cego as pessoas têm pena, mas de gay têm raiva”. E é isso mesmo: sou considerado coitado por ser cego e sem-vergonha por ser gay, olha que legal! Depois disso, junto com tios e primos, quiseram me arrastar para terreiros, centros espíritas, médicos e psicólogos para resolver o meu “problema”. Eu não fui a lugar nenhum. Apelaram até para minha amiga, pedindo que ela “desse um jeito”  em mim. Com delicadeza, mas com firmeza, ela respondeu: “Desculpem, mas quem precisa tomar jeito são vocês”.

Fui morar no Rio de Janeiro, com uma prima. Trabalho e estudo, conquistei liberdade e independência, mas o preconceito ainda é muito grande, no meu caso em dose dupla. Gays são extremamente vaidosos e muito exigentes com a aparência de seus parceiros. Nesse meio, os egos são bastante inflados. Já tomei muitos “nãos” pela internet assim que contei que era cego, mas os poucos “sins”  vêm de pessoas incríveis, sensíveis, desarmadas e capazes de fazer o outro completamente feliz.

Adoro o jeito sensual dos cariocas e a doçura dos baianos, mas confesso que tenho um fraco mesmo é pelos gaúchos, já fiquei com alguns, dois cegos e dois com baixa visão. Eles têm “pegada”  boa, que enlouquece qualquer um junto com aquela fala cantada, cheia de “tus”  (risos). Lembro bem da minissérie A Casa das Sete Mulheres, adorava as músicas e minha mãe ia narrando as imagens para mim, com aqueles homens a cavalo de ponchos, chapéus e lenços vermelhos no pescoço, acho que
minha paixão pelos gaúchos começou ali (risos)...

Sou um cara simples, discreto e procuro levar a vida com bom humor, otimismo e esperança. Gosto de alegria, de uma praia, uma cerveja, um samba, uma balada. Me cuido muito também. Tenho uma alimentação saudável, faço esteira em casa quase todos os dias, uso bons cremes no rosto e no corpo e adoro moda: as amigas estão sempre me levando para as lojas para eu conhecer as novidades!

Isso não significa que não brigo por meus direitos: política não é algo distante que acontece em Brasília e que só merece atenção durante as eleições. Política se faz todos os dias, em casa, na rua, na escola, no trabalho, para a construção de uma sociedade melhor, de uma vida melhor para as pessoas. É a política que rege a vida da gente e é a velha história: se você não gosta dela, vai ser governado por quem gosta. E nisso, infelizmente, as pessoas com deficiência ainda estão lá atrás. Invisíveis. Os cegos, principalmente. O que temos são leis e mais leis que ninguém conhece, nunca saíram do papel. E não vão sair enquanto os interessados não se mobilizarem de verdade pelo cumprimento de seus direitos. Não é fácil e, algumas vezes, um belo de um piti costuma funcionar bem (risos). Respeito é bom e eu gosto.

Fonte: Outros Olhares - um pequeno espaço para a deficiência visual - outrosolhares.com

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)

* Times de goalbol do brasil, fizeram muito bonito na competição mais importante do ano para essa modalidade.

Confiram!

1. APACE-PB e IBC-RJ garantem título nacional de Goalball com sabor especial!
Título da Copa CAIXA Loterias de Goalball 2014 nas categorias, masculina e feminina, respectivamente, no último més de outubro dia (19), no ginásio da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal - APCEF, em João Pessoa, na Paraíba.

Título com sabor especial
Atual campeão, jogando dentro de casa e contando com dois dos maiores jogadores do Mundo, uma responsabilidade do tamanho da vitoriosa história da APACE-PB. As barreiras que os paraibanos enfrentaram ao longo da competição foram mais além. Os adversários se aplicaram muito dentro de quadra, mas a superioridade do time da casa fez a diferença.
Para conquistar o hepta campeonato nacional, a APACE-PB encarou o SESI-SP. Um time jovem, mas que o talento aflora e se faz valer como uma equipe perigosa, prova disso foi a conquista do título regional. Ainda pela primeira fase as duas equipes se enfrentaram. Os paraibanos
venceram com tranquilidade, por 12 a 6.

Ao contrário da primeira partida, o SESI-SP entrou com outro comportamento na decisão. O jogo começou bastante equilibrado. No entanto, segurar Romário e Leomon é tarefa complicada. Os meninos do SES I-SP até que tentaram e se dedicaram. Foram leões dentro de quadra.
Mas a cada segundo passado no relógio o time paraibano acelerava mais o jogo e conseguia marcar os gols. O sétimo título brasileiro da história veio com vitória de 8 a 3.

2. Fim do tabu
Foram três anos batendo na trave - dois vices e um terceiro lugar. Desde o título conquistado em 2010, o IBC-RJ vinha sofrendo constantes derrotas para o trio formado por Márcia, Simone e Evelyne, que levantaram o troféu do brasileiro durante esse período, sendo duas vezes pela APADV-SP (2011 e 2012) e uma pelo SESI-SP (2013).

O destino colocou mais uma vez frente a frente o time carioca e as rivais paulistas. As duas equipes chegaram à final com propriedade.
Durante a primeira fase e a disputa da semifinal, SESI-SP e IBC-RJ não tiveram dificuldades para superar as adversárias, tendo, inclusive, conquistado algumas vitórias por game (diferença de dez gols no placar).

Decididas a acabar com sequência do "quase" as meninas do IBC-RJ entraram ligadas no jogo. Os arremessos certeiros de Carol e Victória e as boas defesas de Neusimar garantiram uma boa vantagem ainda no primeiro tempo com o resultado de 6 a 3. Na etapa final a equipe demonstrou a mesma vontade e ainda marcou mais dois gols, garantindo o título com vitória de 8 a 3.

3. Disputa do 3o lugar
Pelo quarto ano consecutivo a URECE-RJ ficou com o bronze do campeonato nacional. A medalha foi conquistada de forma suada, na vitória de 5 a 4 sobre o CESEC-SP. Pela categoria feminina, a AMC-MT também esteve mais uma vez na disputa do pódio e não decepcionou. Com gols de Cláudia Amorim o time de Cuiabá venceu a URECE-RJ, por 10 a 3.

4. Prêmios individuais
Muitos dos gols marcados na competição saíram dos arremessos de Filippe Silvestre, da URECE-RJ, e Carol, do IBC-RJ. O medalhista de prata nas Paralimpíadas de Londres 2012 marcou 43 gols, enquanto a capitã da atual campeã brasileira fez 33.

5. Considerações finais:
O golbol na minha opinião, ficou muito mais emocionante de assistir.
Isso é por conta das partidas serem mais disputadas em quadra e pelo ótimos jogadores...
Aproveito o espaço, para divulgar nossa coluna paralímpica na rádio contraponto! Lá falo todo domingo às 14 horas, com reprise às 19 horas às quintas feiras. Essa coluna, tem a proposta de levar
informações, sobre o para desporto em geral.
Não percam!



#18. CLASSIFICADOS CONTRAPONTO

COLUNA LIVRE:

***
* BANCO DE REMÉDIOS

UTILIDADE PÚBLICAIMPORTANTE REPASSAR

* Sobras de Remédios 
às vezes sobram aqueles medicamentos dentro da validade, que alguém pode aproveitar e a gente não sabe o que fazer com eles...A ASAPREV-RJ, criou o Banco de Remédios para atendimento gratuito aos aposentados de baixa renda, que não tem a mínima condição de adquirir medicamentos. O Banco sobrevive com a doação de medicamentos de pessoas cujo tratamento foi interrompido. Caso você possua um medicamento que não precisa ou não faça mais uso, não deixe em uma gaveta para depois jogar fora quando vencer o prazo de validade, FAÇA A DOAÇÃO. O endereço de coleta é Av. Rio Branco 156 - 20 andar sala 2021 à 2024 - (Edifício Av. Central ) - PODE DEIXAR NA PORTARIA DO PRÉDIO. 
Você pode fazer a doação também no Shoping Tijuca noSAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - 3° PISO. 
Site: www.asaprev-rj.org.br    
e-mail: asaprev-rj@zaz.com.br
Tels: 2544-3396 / 2524-0407
REPASSEM AOS AMIGOS.

***

*Manuais de Instruções

Encontre,  instantaneamente, o seu manual de usuário, guia do usuário, manual de instruções ou manual do proprietário!
Site: http://manual-de-instrucoes.com
Nesta página você será capaz de, facilmente, encontrar os guias de instrução e manuais do usuário de que você necessita.

TODOS OS GUIAS POR CATEGORIA
*Eletrodomésticos
*TV & Áudio
*Carros & Motocicletas
*Telefones
*Computadores
*Câmeras & Vídeo
*Música
*Esportes
*Casa e Jardim
*Videogames & Software
*Jóias & Relógios
*Bebês & Brinquedos
*Higiene & Saúde
*Outros
Informe a marca e/ou a referência do produto e clique no botão
"Procurar"
Marcas de guias do usuário mais procuradas:
manual ACER-
manual CANON-
manual de instruções CASIO-
manual ELECTROLUX -
manual FUJIFILM-
manual KODAK -
manual do usuário KONICA MINOLTA -
manual LG -
manual MOTOROLA-
manual de instruções NEC-
manual do usuário NIKON-
manual NOKIA -
manual de instruções OLYMPUS -
manual PANASONIC-
manual PHILIPS -
manual SAMSUNG-
manual SONY-
manual SONY ERICSSON -
manual YAMAHA-
manual SIEMENS -
manual de instruções JVC -
manual do usuário SANYO-
manual do usuário TOSHIBA
Procure Fabricantes
A-
Acer , Asus , Apple , Alcatel , Aastra , Arthur Martin , ...
B-
Blaupunkt , Brother , Brandt , Blackberry , BMW , Benq , ...
C*-
Canon , Casio , Clarion , Cisco , Citroën , Candy , ...
D-
Denon , Dell , D-Link , ...
E-
Electrolux , Epson , Elna , ...
F-
Fujifilm , Fujitsu Siemens , Fagor , Ford , Fiat , ...
G-
GE , Garmin , Grundig , ...
H-
HP , Hitachi , Haier , ...
I-
IBM , Icom , Indesit , Iriver , ...
J-
JVC , Jensen , Jabra , JBL , ...
K-
Kenwood , Konica Minolta , Kodak , Kawasaki , ...
L-
LG , Lexmark , Lenovo , Logitech , Lexibook , ...
M-
Motorola , Moulinex , Medion , Mio , Marantz , Mercedes , ...
N-
Nokia , Nikon , Nintendo , Nec , Netgear , Navman , Nad , ...
O-
Olympus , Oregon Scientific , ...
P-
Philips , Panasonic , Pentax , ...
Q-
Qtek , ...
R-
Ryobi , Renault , Roland , ...
S-
Samsung , Sony , Siemens , Sony Ericsson , Sharp , Sanyo , Sega,  Seb  ,
Singer , ...
T-
Thomson , Toshiba , Tomtom , Texas Instruments , ...
U-
Universal Remote Control ...
V-
Volkswagen , Vedette , Vtech , ...
W-
Whirlpool , ...
X-
Xerox , ...
Y-
Yamaha , Yaesu , ...
Z-
Zanussi , Zyxel , ...
        3M , 3Com , ...


***

* Vacina anti- câncer - REPASSEM A TODOS!

Já existe vacina anti- câncer (pele e rins). Foi desenvolvida por cientistas médicos brasileiros, uma vacina para estes dois tipos de câncer, que se mostrou eficaz, tanto no estágio inicial como em fase
mais avançada.
A vacina é fabricada em laboratório utilizando um pequeno pedaço do tumor do próprio paciente. Em 30 dias está pronta, e é remetida para o médico oncologista do paciente Nome do médico que desenvolveu a vacina: José Alexandre Barbuto
Hospital Sírio Libanês - Grupo Genoma.
Contato:Telefone do Laboratório: 0800-7737327 - (falar com Dra. Ana Carolina ou Dra. Karyn, para maiores detalhes)
www.vacinacontraocancer.com.br <http://www.vacinacontraocancer.com.br/>

Por favor, divulguem esta vitória da medicina genética brasileira!!!!

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



#19. FALE COM O CONTRAPONTO

CARTAS DOS LEITORES:

*De: Késia Pontes <kesialistas@gmail.com>

Pessoa com deficiência visual poderá solicitar versão em áudio de manual de produto
Iara Guimarães Altafin e Marilia Coelho | 28/10/2014, 14h17 - ATUALIZADO EM 28/10/2014, 18h04

Saiba mais
  a..  CMA aprova regras para fabricação e uso de fogos de artifício
  b..  CMA aprova projeto que protege tomadores de crédito

A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) aprovou, nesta terça-feira (28), projeto que obriga os fabricantes de produtos a fornecerem versão em áudio do manual que acompanha o produto quando o consumidor com deficiência visual solicitar. A solicitação deverá ser atendida em até 5 dias úteis após o pedido e o consumidor terá até 180 dias, após a compra, para solicitar a versão em áudio.

A medida consta de substitutivo de Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 205/2012, de Jayme Campos (DEM-MT). No substitutivo, Rollemberg propõe que a versão em áudio do manual seja disponibilizada na internet para ser baixada gratuitamente do sítio eletrônico indicado pelo fabricante. A obrigatoriedade de fornecer versão em áudio também se aplica a normas de prestação do serviço, antes e durante a realização do mesmo.

O relator optou por incluir as normas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e não na Lei 10.098/2000, que promove a acessibilidade de pessoas com deficiência, conforme proposto no texto original do projeto.

A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos  (CDH), onde será votada em decisão final.

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

- - -

*De: "Bebeto Pires" <bebetopires@gmail.com>

Mais um "projeto ultrapassado" e totalmente fora da realidade das pessoas cegas!
Mais uma vez "tudo sobre nós, sem nós!"
Ora, senhores/as... manuais trabalham com uma linguagem específica e muitas vezes técnica.

Em 85% das vezes você precisa ter contato com a grafia de muitas palavras em manuais técnicos para poder reconhecê-las nos aparelhos... quer sejam no painel, ou, no caso mais moderno, nos sistemas operacionais dos ditos produtos.
Essa onda de "gravar manuais técnicos", se não fosse uma grande piada, era mesmo para nos fazer chorar.
Mais um atraso de vida... visto que os cegos já usam celulares para ler, usam computadores... burrice com B maiúsculo.
A primeira opção deveria ser nos formatos pdf, rtf, txt, doc, bla, bla, bla, mas jamais em áudio!
Se a pessoa, por um acaso, não tem como abrir um pdf, txt ou rtf... aí o áudio até se justificaria.
Soluções das décadas de 80/90 sendo usadas em plena metade da década de 2010 para 2020!
É de uma burrice sem par.
O pior é saber que o legislativo pensa estar nos dando algo fantástico!
Vamos escrever para a CDH e tentar colocar os formatos acessíveis nesse embrolho todo.
Eu adoraria saber quem foi o "mágico estúpido" que deu tal consultoria ao Senador!
Nem preciso saber... isso é coisa das "empresas que vendem produtos para cegos"!
Abraços indignados, Humberto Pires.

***
O Contraponto concorda com o _contraponto feito pelo companheiro Humberto, este projeto se mostra  no mínimo anacrônico.


*De: Andre Luiz Oliveira <andre.chitto.mt@gmail.com>

Olá Valdenito,

Meu nome é André, eu te liguei hoje pela manhã atrás do Paulo Roberto da Costa.
Eu fiquei encantado com o artigo dele sobre o Levino Albano, principalmente porque ele entrevistou a filha adotiva de Levino.
É possível você me mandar as revistas que falam sobre esse nosso compositor? Eu achei os supostos nomes dos netos de Levino, você sabe algo sobre os parentes dele em Niterói?

Agradeço desde já pela ajuda. Quando você atendeu o telefone fiquei imensamente feliz!

Att,
André Luiz Chitto de Oliveira

***
Salve André,

Segue material.

Valdenito de Souza - Editor
- - -

* 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
solicite sua inscrição no e-mail: tecnologia.exaluibc@gmail.com

* Ouça a rádio Contraponto(exaluibc.org.br/rc.m3u), 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), muitas 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 um   preconceito?!

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

