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Carta aos eleitos
Prezados prefeitos e vereadores recém-eleitos.
Em primeiro lugar, parabéns a todos pelo resultado das eleições e nosso desejo
para que sejam bem sucedidos no serviço que irão prestar à sociedade brasileira.
Já de posse dos seus cargos e no exercício de suas funções, pensamos ser este o
momento adequado para lembrá-los o que a parcela da sociedade representada pelas
pessoas com deficiência espera de todos.
Esperamos que, na esfera de competência de cada um, sejam atendidas estas nossas
reivindicações, dentre muitas outras: calçadas recuperadas, com rampas e sem degraus;
meios de transporte acessíveis; piso podo-tátil nos bairros e não somente nas áreas
centrais das cidades; fiscalização do cumprimento da Lei que obriga a utilização
de cardápios em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares;
atendimento às normas de acessibilidade nos equipamentos culturais (cinemas,
teatros, casas de shows); obrigatoriedade da audiodescrição e da interpretação em
Libras em espetáculos esportivos, culturais, religiosos e de lazer; custeio de bibliotecas
públicas providas de livros em formato acessível etc. etc. etc.
Lembrem-se também de promover a acessibilidade nas escolas municipais para que
os alunos com deficiência possam contar com espaços e atendimento adequados
ao seu bom desempenho escolar.
E, prezados senhores prefeitos e vereadores, tenham sempre em mente o slogan
da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas: “Nada
sobre nós sem nós”. Se quiserem lograr êxito nas ações relacionadas às pessoas
com deficiência, nunca deixem de ouvi-las. Afinal, quem mais sabe das nossas
necessidades do que nós mesmos?
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LAZER

Estive lá e gostei!

Por Sidney Tobias de Souza | sidney@adeva.org.br

O povo hebreu tem espaços
diversos em São Paulo
A segunda maior população hebraica da América Latina está em Sampa
O motivo de cerca de 60 mil dos
membros do povo judeu ter escolhido
viver em São Paulo é a oportunidade
de uma convivência pacífica entre
todas as comunidades, religiões e
raças que a cidade oferece.
Na capital paulista, os imigrantes
judeus vindos da Europa e da África
fundaram escolas, bibliotecas,
associações femininas de assistência
social, jornais, clubes e sinagogas.

O Templo Beth-El
Uma destas sinagogas está localizada
na rua Martinho Prado. Projetada em
estilo bizantino, tem sete lados que
enfatizam o algarismo dominante
nos ciclos naturais (sete dias da
criação, sete cores do arco-íris) e
o número de braços do candelabro
judaico, a Menorá, que iluminava o
Templo de Salomão na Antiguidade,
onde se celebravam nascimentos, a
circuncisão (brith milá), a maioridade
religiosa (bar mitzvah), casamentos
e as preces fúnebres.
Atualmente, o Templo Beth-El abriga
o Museu Judaico de São Paulo. Seu
acervo tem cerca de dois mil itens
catalogados, que mostram as diversas
fases migratórias da comunidade
judaica, seus ritos, suas festas,
tradições e características específicas
dos países de origem.
É um registro do passado e do
presente da comunidade hebraica
e sua inserção no cotidiano da vida
nacional nos mais diferentes setores:
na arte, na literatura, no comércio,
na indústria, nas ciências e na
tecnologia.

A sinagoga Kehilat Israel

Nesta sinagoga, na rua da Graça, no
bairro do Bom Retiro, a mais antiga
do estado de São Paulo, datada de
1912, localiza-se o Memorial da
Imigração Judaica.
Seu acervo reúne centenas de
artefatos que contam a história da
vinda do povo judeu para o Brasil.
São castiçais, fotografias, livros,
documentos, vestuários e diversos
outros itens que recriam o passado da
imigração judaica, reunidos através
de anos. O Memorial possui também
um acervo interativo, com conteúdo
criado especialmente para jovens e
crianças.

O Clube Hebraica
Na rua Hungria nº 1.000, em
Pinheiros, está situado o Clube
Hebraica. Com 54 mil metros
quadrados, é o maior centro da
comunidade judaica em São Paulo.
Seu espaço pode ser visitado durante
o período de realização de eventos
abertos ao público em geral, como as
exposições de artes, os espetáculos
de dança folclórica israelense e os
festivais de cinema judaico exibidos
em sua ampla e moderna sala de
exibição cinematográfica.

O idioma
Na União Brasileiro-Israelita do
Bem-Estar Social (Unibes), na rua
Oscar Freire, ao lado da estação
Sumaré do metrô, além de curtir
a ótima programação cultural,

qualquer pessoa interessada poderá
estudar o iídiche. E, para treinar
seu aprendizado, terá como opção
os Cadernos de Língua e Literatura
Hebraica, editados pelo Centro de
Estudos Judaicos da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH), da Universidade de São
Paulo (USP), que abrangem desde
a Bíblia até a literatura clássica e
contemporânea da ficção hebraica.

Gastronomia
Em São Paulo, nos bairros do Bom
Retiro e de Higienópolis, há vários
restaurantes judaicos que oferecem
alimento casher ou kosher, ou seja, que
seguem normas de cultivo e preparo
da Torá, o livro sagrado dos judeus.
Mas há também restaurantes que
oferecem comida típica israelense
para quem não precisa seguir as
restrições religiosas judaicas.
Dentre as diversas
opções, vale experimentar o tcholent,
um tipo de feijoada
judaica com carnes,
batata e feijão; os
varenikes, pastéis
(massas) com recheio de batata,
cobertos de cebola caramelada; os
klopes, que são terrines de frango
desfiado; e o matzo ball, um caldo
de frango com legumes e polpetas de
pão ázimo (assado e sem fermento).
Eu provei e aprovei, no Pinati, uma
lanchonete em Higienópolis, todos
estes típicos sanduíches israelenses: o
shawarma feito com carne de frango
temperada, fatiada e acompanhada
das saladas típicas (tomates e pepinos
em cubos); o shnitzel de filé de frango
empanado com gergelim; e o vursht,
de salame defumado com humus,
tehina, ovo e pão pita artesanal.
Então, que tal conhecer um pouco
mais da cultura deste povo milenar?
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ADEVA

Em Foco

Aniversário
O jantar beneficente pelos 38 anos
de fundação da ADEVA, no Bar
Brahma dia 9 de novembro passado,
foi animado pelo show cômico do
grupo musical Língua de Trapo e
pela presença de muitos e queridos
amigos.

Site Acessível
A ADEVA pode ajudá-lo a criar seu site acessível ou adequar
seu site já existente segundo as normas internacionais WCAG
2.0 lançadas pela W3C. Consulte seu núcleo de acessibilidade
W EB nes te ender e ço: h t tp: //adev a.or g.br/s er v icos /
acessibilidadedesites.php

Gráfica braille
A gráfica da ADEVA imprime em braille e em
tipos ampliados apostilas, livros, cardápios,
folhetos, holerites etc. para pessoas físicas e jurídicas.
Pedidos de orçamento através do e-mail: grafica@adeva.org.
br ou pelos tels.: 11 5084-6693 / 6695 com Cláudio Rezende.
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ADEVA nas
redes sociais

Curta! Acompanhe! Compartilhe!
Nosso perfil é @adeva1978. Visualize as
fotos do Instagram também no perfil da
web www.instagram.com/adeva1978

Colabore!
Faça par te dos projetos da ADEVA por meio de uma
doação através do link www.adeva.org.br/comocolaborar
(PagSeguro), ou enviando cupons e notas fiscais sem registro
do CPF ou CNPJ para a sede da entidade, rua São Samuel 174,
CEP 04120-030, São Paulo (SP).

Dia da Mulher
A homenagem que a ADEVA presta às
mulheres todos os anos acontece no
próximo dia 11 de março, a partir das 9h, na
sede da entidade. Confira a programação
e reserve seu convite pelos tels.: 5084-6693
ou 5084-6695.

Baile à Fantasia
Venha dançar, mas venha fantasiado para participar
do concurso que premiará as fantasias mais originais,
mais cômicas e mais luxuosas, de adultos e crianças,
no dia 8 de abril, das 16h às 21h, na sede da ADEVA.
Reserve seu ingresso pelos tels.: 5084-6693 ou 5084-6695.

ADEVA

CONVIVA com seu dinheiro

Por Novi Soluções Financeiras | vinicius.azambuja@novisolucoes.com.br

2017 ainda poderá ser um ano economicamente intrincado.
Então, organize seu orçamento:
99 corte ou renegocie despesas;
99 venda o que não usa (bicicleta, roupas etc.);
99 foque no que importa (educação e saúde);
99 evite compras supérfluas.
Se tiver dívidas, liquide-as rapidamente. Se precisar de crédito,
busque alternativas com juros baixos como o Refin Auto
ou o Refin Imóvel.
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ADEVA

Talentos

Por Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

O canto e a comunicação
nutrem sua vida
Milene Orifisi é o talento midiático da ADEVA

Milene Cristina Orifisi, 40, gosta de
passear, de viajar, de ir ao cinema,
ao teatro, de dançar, mas, principalmente, de cantar. Cantora lírica,
voz de soprano, ela declara: “cantar
é a minha maior paixão; a música
é minha fonte de vida constante”.
Formada em comunicação com
ênfase em rádio e TV, pós-graduada
em criação visual e multimídia,
ela também se declara apaixonada
pela profissão que escolheu e que
desempenha na ADEVA.

Na ADEVA
Milene nasceu com glaucoma e, em
2010, a baixa visão foi agravada por
catarata. “Foi o que me fez procurar
uma instituição de reabilitação.” Fez
o primeiro curso de mobilidade no
Instituto de Cegos Padre Chico e,
por meio da professora de braille,
conheceu a ADEVA, onde conclui seu
processo de recapacitação também
com cursos de informática.
Em seguida, participou do Via Rápida
Emprego, programa do governo do
Estado de São Paulo em parceria com
a ADEVA. “Fiz, então, o curso de
assistente administrativo, voltado
para a capacitação em informática
com os principais leitores de tela e,
por fim, um curso de instrutor de
informática.”
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Recebeu o convite da ADEVA para
ser uma das suas colaboradoras
e, hoje, é gestora de redes sociais,
‘meio de campo’ no relacionamento
da entidade com a imprensa, responde
pela escolha e pela agenda das
atividades culturais dirigidas aos
alunos, é instrutora de informática
e uma das monitoras do posto
‘Acessa São Paulo’ de inclusão digital,
programa do governo do estado de
São Paulo.
Recentemente, ingressou no núcleo
de acessibilidade WEB da ADEVA
que trabalha na criação e desenvolvimento de sites acessíveis.

Em família
“As limitações da minha deficiência
visual congênita não me impediram
de ter uma infância feliz e saudável.
Sou filha única e meus pais
(Marisa e Antonio Mariano) me
levavam a todos os lugares. Eles me
incentivaram a participar de tudo na
sociedade e a conviver com todos os
tipos de pessoas, irrestritamente.”
Seguindo orientação de seu oftalmologista para que tivesse um melhor
desenvolvimento da baixa visão,
Milene sempre estudou em escolas
normais. “Se, sob este aspecto,
foi bom, por eu ser a única aluna
deficiente visual da escola, não foi

Jogo rápido com Milene Cristina Orifisi
Signo: Sagitário. | Cor: Vermelho. | Hobby: Tocar violão e cantar. | Um filme: O caso
de Benjamin Button. | Um livro: “Bom dia, tristeza”, de Françoise Sagan. | Estilo de
música: Pop, rock, clássico, jazz, blues e MPB. | Cantora preferida: Marisa Monte. |
Cantor: Djavan. | Sobre a deficiência: No começo, é muito difícil de conviver. Porém,
com a reabilitação correta e o apoio de familiares e amigos, a situação se torna cada
vez mais confortável e adaptável à vida cotidiana. | Deus: Ele está sempre comigo
em todos os momentos e, pelo menos, é o único em quem posso confiar sempre. |
Amigos: A amizade é algo que deve ser cultivado. Tenho poucos, mas ótimos amigos,
para todas as horas. | Amor: Meus pais e meus avós. Estes últimos, infelizmente,
faleceram. | Esporte preferido: Natação, mas, atualmente, sou praticante do sedentarismo. | Time do coração: Nenhum. | Família: É a base de toda minha vida. | Um
sonho: Viajar para a França, ser cantora profissional e viajar em um balão. | O que fazer
para viver melhor?: Ter fé em Deus, sempre praticar o bem, não importa a quem, sem
querer receber recompensa por isso. | Uma frase: Tudo o que vem de ruim em nossa
vida é para melhorar.

ADEVA

Parceiros

Duas ONGs
e um só objetivo
ASID Brasil e ADEVA em parceria por uma boa gestão

tão bom assim. Barreiras foram
criadas, principalmente pelos
educadores.”
Fluente em francês, Milene
estudou no Liceu Pasteur até o
final da 8ª série, onde aprendeu
o idioma e adquiriu parte do
seu conhecimento cultural.

Seu jeito de ser
Para a ADEVA, Milene só tem
elogios. “Gosto do diferencial
da entidade, de ser constituída
por líderes com deficiência
visual, pois a reabilitação se
torna mais acertada. Aqui,
os deficientes são muito bem
recebidos, se sentem acolhidos e
compreendidos em meio a uma
sociedade que cobra muito e
dá quase nada.”
“Fazer parte da ADEVA
significa proporcionar parcela
do conhecimento ao qual tive
acesso. Posso crescer com estas
pessoas e, durante as aulas,
descobrir talentos. Por isso,
sou exigente com meus alunos.
Não quero que eles aprendam
a mexer só um pouquinho no
computador, mas, sim, que
aprendam a serem profissionais
competitivos, de preferência,
melhores do que as pessoas
que enxergam, para que o mito
do deficiente visual inválido
seja extinto. Se o mercado de
trabalho ainda não consegue
vê-los como produtivos, cabe ao
instrutor incentivá-los para que
mostrem do que são capazes,
relegando a deficiência visual
a segundo plano.”

A Ação Social para Igualdade das
Diferenças (ASID Brasil) é uma
organização sem fins lucrativos que oferece
uma metodologia de desenvolvimento de
gestão para instituições filantrópicas. Seu
foco é promover, junto a escolas e centros
de atendimento, o desenvolvimento da
pessoa com deficiência e melhorar sua
qualidade de vida.
Os projetos são oferecidos gratuitamente
às instituições beneficiadas, para que,
por meio de ações, de acompanhamento
contínuo e da Rede ASID, elas cresçam através da promoção de uma
gestão profissionalizada, melhorando a qualidade do atendimento e
aumentando o número de vagas oferecidas à comunidade.
“Apesar de existirem inúmeras instituições em funcionamento no Brasil,
muitas não conseguem atender a demanda representada por dezenas
de milhares de famílias carentes em todo o país, sem contar que outras
tantas encerram suas atividades por falta de conhecimentos administrativos”, esclarece sua diretora, Isabela Bonet.

A parceria
Em 2016, a ASID, que tem sede em Curitiba (PR), expandiu sua atuação
a São Paulo.
Segundo Isabela, “na nossa busca por formar uma rede forte, consolidada
e profissionalizada na cidade, através de mapeamentos e estudos,
encontramos a ADEVA, que se enquadra no perfil com o qual trabalhamos:
atende gratuitamente pessoas com deficiência, quer melhorar sua gestão,
sua equipe demonstra comprometimento com o trabalho que realiza e
possui metas viáveis que poderão ser alcançadas em breve”.
“Como nos propomos caminhar ao lado daqueles que querem trabalhar
por uma sociedade justa para as pessoas com deficiência, e a atuação
da ADEVA exemplifica isto, juntos vamos mudar a realidade do seu
público por meio da melhoria da sua gestão.”
Depois de algumas visitas e encontros, “conhecemos sua infraestrutura
e apresentamos nossa organização e metodologia. No final do ano
passado (2016), firmamos parceria com a entidade e os trabalhos foram
iniciados”.

ASID Brasil
Desde 2010, a Ação Social para Igualdade das Diferenças, ASID Brasil,
já impactou, por meio de assessorias administrativas, programas de
voluntariado corporativo e criação de redes, mais de 100 instituições
em 25 cidades brasileiras, contribuiu para a criação e/ou manutenção de
760 vagas nas ONGs atendidas, beneficiou 14.070 pessoas e contabiliza
mais de 1.800 voluntários envolvidos com seu trabalho.
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MERCADO DE TRABALHO

Profissão: musicista

Por Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

Seu universo pessoal
é balizado pela música
Marcela Trevisani é musicista, compõe,
canta e ensina musicografia braille
“A música me salvou e eu faço da
minha vida uma música e, da música,
a minha vida. Tenho ouvido musical
absoluto, não preciso procurar a nota,
ela vem a mim naturalmente.”
Assim se apresenta Marcela Cristina
Perestrello Trevisani, 32, aos leitores
do jornal CONVIVA. Ela é musicista,
cantora, compositora, professora
de musicografia braille e musicalização infantil, com vinte e dois
anos dedicados ao piano.

Sua história
Marcela ficou cega por ter sido
exposta a oxigênio artificial na
incubadora. “Mas tive uma infância
normal, fui peralta como toda
criança.”
Logo pequena, incentivada pela mãe,
Elizabeth, “que era uma excelente
violonista”, mergulhou de cabeça
na música. “Eu gostava de ouvir as
vinhetas dos programas de rádio,
de televisão e reproduzir nos meus
quatro pianinhos de brinquedo. Já
sabia organizar os tons, mas não
sabia nada de teoria musical.”
Aos 10 anos de idade, essa brincadeira
foi levada a sério. “Um dia, dona
Santa, que seria minha primeira
professora de música, passando perto
de casa, me ouviu e quis saber quem
estava tocando. Minha avó-mãe,
Dona Dorotéia (foi ela quem me
criou depois que minha mãe morreu),
convidou-a para entrar. Ela entrou,
escutou e intuiu meu dom.
Por não termos condição financeira
pra pagar uma escola, tia Santinha
me ensinou violão, piano, teclado e
flauta doce de graça na casa dela.
A primeira música que toquei com
técnica foi ‘Tema da Vitória’, a música
do Airton Senna, meu ídolo.”
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Fora de casa
Depois deste início, Marcela
frequentou vários conservatórios
e sempre se destacou, mesmo sem
saber teoria musical. “Mas sofri muito
preconceito e discriminação nessas
escolas e, por ser cega, não recebi
nenhum certificado.”
Simultaneamente, ela tocava e cantava
em restaurantes, igrejas católicas e
evangélicas. “Meu primeiro contato
com a música gospel foi em 1994.”
Marcela estudou no Instituto de
Cegos Padre Chico e, ali, foi coralista,
integrou o grupo de flauta doce e
fez todos os cursos de musicografia
braille com a professora Isabel
Bertevelli. “Em 1999, gravei um CD
como aluna e integrante do extinto
coral do Instituto que foi um sucesso!”

De aluna a professora
Em 2014, já formada em pedagogia,
ela voltou ao Padre Chico como
professora de musicografia braille,
flauta doce, musicalização infantil
e revisora braille.
“Aos meus alunos, costumo
apresentar os mais diversos estilos
musicais. Também trabalho muito
com ritmo, jogos, palavras cantadas
e pulsação, para as crianças
controlarem a ansiedade.”
Marcela já foi também voluntária
no Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (Cefai)
da Secretaria Municipal de Educação
de São Paulo. “Lá, eu aprendi a alfabetização na prática. Mas eu queria uma
alfabetização por música, então, fui
cursar pedagogia.”

Artista profissional
Com participação solo em eventos,
restaurantes e bares, Marcela toca ao
piano de Caetano Veloso e Djavan a

Iron Maiden e Nirvana, entre outros
artistas populares. “Nas minhas
apresentações, gosto de colocar
o meu jeito, mas sem mudar as
principais características do arranjo.”
O repertório é amplo e todo voltado
para o cliente. “Eu não tenho um
repertório fixo, não trabalho com
lista; o que eu não sei, corro atrás.”
Mas só agora, e aos poucos,
Marcela está voltando às apresentações públicas. “Tive duas perdas
de movimento por tenossinovite,
causada pelo esforço para tocar
piano e escrever em máquina braille.”

O futuro
Em 2015, Marcela foi aceita
no Conservatório de Tatuí
[Conservatório Dramático e Musical
Dr. Carlos de Campos, da cidade
de Tatuí (SP)] onde, atualmente,
está cursando musicografia. “Eu
pretendo estudar piano outra vez,
fazer tudo o que já sei, só para ter
uma comprovação do que aprendi.
Acho que ainda não cheguei onde
quero chegar.”
E todas estas múltiplas atividades
se completam com a dedicação ao
filho de quatro anos, o Daniel. “Ele é
a alegria da minha vida, para quem
já compus duas músicas.”
* As informações, declarações e opiniões emitidas pelos
entrevistados nesta seção são de sua inteira responsabilidade e não traduzem o ponto de vista da ADEVA ou da equipe
editorial do jornal CONVIVA.

ESPORTE

Um direito de todos

Por Sidney Tobias de Souza | sidney@adeva.org.br

Xadrez é um esporte e para todos
Aprender e praticar requer apenas interesse e atenção
O termo esporte, geralmente, é
associado à prática de alguma
atividade física. Mas, literalmente,
esporte refere-se a qualquer tipo de
prática que tem as seguintes características: 1) estar subordinada a algum
órgão oficial; 2) ter regras fixas; 3)
ser competitiva; e 4) o praticante ser
um profissional que ganha a vida
por meio dele, ou com patrocínio ou
com os prêmios das competições.
É por atender estas quatro características que o xadrez é considerado
um esporte. Um esporte para todos
e que exercita a mente.

Benefícios
A prática do xadrez colabora na
aquisição de uma maior desenvoltura
na habilidade de antecipação e de
tomada de decisões; no treinamento
do pensamento crítico, do poder
de análise de consequências; no

aumento da disciplina, da responsabilidade das ações e da velocidade
de pensamento; no desenvolvimento
da maturidade intelectual, da criatividade e da autoestima. Por isso,
passou a ser utilizado em escolas
com intuito de colaborar no progresso
da aprendizagem.

Regras e estratégias
O xadrez é um jogo de tabuleiro
de natureza competitiva, mas
também recreativa. Disputado por
dois jogadores, o principal objetivo
é atingir a peça rei do adversário com
um xeque-mate, ou seja, deixar o rei
sem mais nenhuma defesa. Assim,
se ganha a partida.
Para conseguir este triunfo, é
necessário utilizar muitas técnicas
e estratégias no decorrer do jogo.
Cada jogador começa com dezesseis
peças, dispostas na primeira linha,

na seguinte sequência: torre, cavalo,
bispo, rei e dama (a dama na casa
da sua cor), bispo, cavalo e torre.
Na segunda linha, oito peões. A torre
da direita deve estar em uma casa
branca.
Cada jogador faz apenas um
movimento a cada vez.
As peças têm movimentação
diferenciada, o que faz com que
tenham valores diferentes.
A captura se dá por substituição: a
peça que tomar o lugar de uma peça
adversária a terá capturado. A peça
capturada sai do jogo.
Não é tão complicado, não é mesmo?
E se você não tem com quem praticar,
pela internet é possível participar de
jogos do mundo inteiro. Então... o
xadrez é ou não é um esporte para
todos?

As peças
Rei: é a peça mais valiosa, pois, se capturado,
termina a partida. Pode se movimentar em
qualquer direção, mas só uma casa. Não pode
se mover para uma posição em que corra
o risco de ser imediatamente capturado.

Cavalo: movimenta-se uma casa na diagonal e uma casa na
horizontal ou vertical, afastando-se do ponto do qual partiu.
É a única peça que pode pular outras no seu caminho.

Torre: movimenta-se na
horizontal ou na vertical.

Dama: é a peça mais
poderosa. Pode se
movimentar em
qualquer direção.

Bispo:
movimenta-se
na diagonal.

Peão: movimenta-se uma casa para frente (da posição inicial pode
avançar duas casas de uma vez). Captura avançando uma casa na
diagonal. É a única peça cujo movimento na captura é diferente
do movimento normal. Nunca pode recuar. Se chegar até a última
casa de uma fila é promovido a qualquer outra peça (menos a rei).
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Convivaware

Por Laercio Sant’Anna | laercio@adeva.org.br

Templates e auxiliares
É possível trabalhar (e bem) com o Power Point mesmo sem enxergar
A criação de apresentações em formato digital é cada
vez mais frequente. Estudantes, professores, gestores de
equipes, dentre outros, se deparam com a necessidade
de usar aplicativos para a criação de slides. E, quando
falamos em apresentação e slide, vem logo à mente o
Power Point da Microsoft.
Preparado para impressionar, este aplicativo dispõe de
inúmeros recursos e efeitos para causar impacto aos
espectadores. O segredo está em saber tirar proveito
de tudo o que ele pode oferecer.
Como suas principais funcionalidades estão voltadas
para o apelo visual, as pessoas cegas têm inúmeros
problemas para a criação de apresentações com o Power
Point. Os leitores de tela até já oferecem boa acessibilidade, porém, o grande desafio é, sem enxergar o
resultado dos efeitos aplicados, saber se estão atingindo
os objetivos de seu criador.

Templates
Uma boa solução, que serve até para o público que não
tem qualquer deficiência, mas que fica perdido diante
de tantas opções, é o uso de templates.
Templates são “esqueletos” de apresentações construídas
por especialistas da própria Microsoft. Um template propõe
cores de letra e de fundo, tamanho, alguns efeitos etc.
Para o usuário de leitor de tela, eles podem ser muito
úteis. Basta criar seu conteúdo usando algum template
que o resultado não decepcionará.

Gerador de apresentação
Pensando nisso, há alguns anos, o professor Dr. Antonio
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Borges desenvolveu um gerador de apresentações para o
Power Point, como parte do Sistema Operacional Dosvox
(suíte de programas que se comunicam com o usuário
por síntese de voz). Com ele, uma pessoa cega consegue
facilmente criar apresentações com visual agradável
e claro. Mas, se a ideia é montar sua apresentação
diretamente no Power Point, uma sugestão é contar
com a ajuda de alguém para definir cores de letra e de
fundo, efeito de transição, se existirá alguma imagem
(um logo, por exemplo), uso de animações e outros
detalhes. Depois, basta ir criando os slides de conteúdo.

Bloco de Notas
Outra possibilidade é, no Bloco de Notas, criar um arquivo
com um tópico em cada linha. Escreva o título do slide
junto à margem esquerda. Em seguida, escreva os tópicos
a um “tab” da margem esquerda. Os subtópicos a dois
“tab” e assim por diante. Para iniciar um novo slide,
volte a escrever junto à margem esquerda. Terminada
a montagem, salve como “.txt” e abra no Power Point.
A conversão será automática.
Se usar o Excel, o que faria com a tecla “tab”, faça com
as colunas: os títulos na coluna “a”, os tópicos na “b”,
subtópicos na “c” etc. Salve o arquivo e abra no Power
Point. Depois, bastará aplicar algum template para dar
um trato no visual.
Com a prática, uma pessoa cega será capaz de, sem
ajuda de ninguém, obter resultados que impressionarão
até mesmo os espectadores mais exigentes.

TECNOLOGIA

Na Rede

Eye-D for visualy impaired

Moovit

InstaPaper

Este aplicativo multitarefas mostra a
localização atual do usuário e o que
há ao seu redor (bancos, lojas etc.),
reconhece objetos com sua descrição
e, acionado o leitor de textos, ao tirar
uma foto, é só aguardar o processamento para “ouvir” a imagem. Para
Android. Grátis.

App que ajuda a encontrar as rotas de
ônibus, trens e metrô mais próximas
do ponto de partida do usuário. O
aplicativo mostra as paradas e avisa
quando o local de desembarque está
próximo. Oferece serviço de saldo
e recarga do Bilhete Único. Para
Android e IOS. Grátis.

O InstaPaper é um aplicativo que
serve para compartilhar e guardar
artigos e notícias que poderão
ser lidos a qualquer momento. O
aplicativo permite gerar notas, fazer
marcações nos textos e enviar textos
para um Kindle. Para Android e IOS.
Grátis.

LITERATURA

Distinto olhar

Por Liane Constantino | http://distintolhar.blogspot.com.br

Um
personagem
A mesa está posta na sala de jantar, porque
seremos sete: meus pais, meus três irmãos,
eu e tia Brígida, minha tia de domingo.
Era de seus hábitos e costumes almoçar em
nossa casa sempre aos domingos. Chegava
exatamente às onze horas. Para tanto, pegava o
ônibus que passava às dez no ponto em frente
Lasar Segall, Família, 1934.
do mosteiro de São Jerônimo, onde assistia
missa. O rigor na pontualidade obrigava tia
Brígida a receber a bênção de costas, já do lado de fora, nas escadarias da igreja.
Por este acinte, pedia perdão, contrita e cegamente confiada no juízo sensato de Deus.
Tia Brígida era alta, magra, rosto pálido e sem brilho. Muitas rugas marcavam o horizonte
da sua testa. No espelho do passado, eram os olhos pequenos, encovados, sombreados
por finas sobrancelhas que se destacavam a me contar sua história.
Fora casada e tivera filhos. Dois meninos gêmeos prematuros que morreram com poucos
dias de vida. Depois de seguidos anos marcados por abortos espontâneos, conseguiu
convencer o marido pela adoção. Com onze anos, o menino, era um outro menino,
morreu tísico. O marido, já infiel, por fim desertou.
Nas inutilidades dos meus domingos, tia Brígida continuamente é o ponto de partida
de minhas indagações metafísicas: por quê? para quê? Mas acredito que ela encontrou
as respostas. Por vezes, sorria.
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Espaço poético

Por Lothar Bazanella

Um dedo de trova
A minha alma adolescente,
de braços dados com a vida,
parece nem ser parente
desta face envelhecida.
Vanda Fagundes Queiroz

É minha a dívida: assumo,
e hei de saldá-la... porém,
enquanto a grana eu arrumo,
José Ouverney

Depois de teres partido,
por muitas noites a fio,
eu abracei, distraído,
teu travesseiro vazio...
Lothar Bazanella
Nota: Contribuições e comentários podem ser
encaminhados para lotharbazan@gmail.com

MAIS!

Escondida

Benedita de Melo (poetisa cega, RJ)

Quando criança, ainda bem criança,
toda a vida levava em brincadeira...
Corriam, a buscar-me, a casa inteira,
as meninas de toda a vizinhança.
Debaixo de uma mesa ou uma cadeira,
por fim era encontrada... Que folgança!...
Correria... Algazarra... Sem tardança,
ia esconder-se alguma companheira...
Hoje, no sazonar de nossas vidas,
jogo sozinha às escondidas
nas noites em que o ar tem cheiro à lua...
Numa alegria que não podes ver
a minha alma brincando de esconder
fica toda encolhida atrás da tua...

Para seu lazer

Carnaval

Parque Villa-Lobos

Jardim Botânico

O Memorial da América Latina vai
sediar uma prévia do Carnaval 2017.
O “Carnaval na Praça” promove dois
dias festivos com blocos famosos,
como o Bloco Exagerado, o Bloco do
Sargento Pimenta e o BaianaSystem.
Av. Auro Soares de Moura
Andrade 664, Barra Funda. Dias
11 e 12 de fevereiro, das 13h às
21h.

Com uma área de 732 mil m², o parque
tem ciclovia, quadras, campos de
futebol e bosque com espécies de
Mata Atlântica. Possui uma grande
área plana, brinquedos adaptados
no playground, telefone público para
pessoas com deficiência auditiva e
banheiros adaptados. Av. Prof. Fonseca
Rodrigues 2.001, Alto de Pinheiros.
Aberto de 2ª a 2ª, das 5h30 às 19h.

Este parque é um dos maiores acervos
botânicos do estado de São Paulo, com
mais de 300 espécies de árvores. Tem
lagos, pequenas trilhas, escadarias
históricas, estufa de plantas e um
jardim dos sentidos. Av. Miguel
Estefano 3.031, Parque do Estado.
Aberto de 3ª a domingo e feriados,
das 9h às 17h. Há cobrança de
ingresso para a entrada.

ADEVA - Associação de Deficientes Visuais e Amigos
Correspondência: rua São Samuel, 174, Vila Mariana, CEP 04120-030 São Paulo (SP) - e-mail: adeva@adeva.org.br - site: www.adeva.org.br

Nossos Parceiros

12

