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Conviva: 20 anos,
80 edições!

EDITORIAL

Markiano Charan Filho, diretor-presidente da ADEVA

20 Anos, 80 doses de carinho
Em junho de 1997, a ADEVA, tímida e artesanalmente, publicava o primeiro número do jornal Conviva, com
uma tiragem de 200 exemplares.
De lá para cá, o Conviva cresceu. Hoje são 1.000 exemplares trimestrais em tinta e 80 em Braille, além da
publicação no site da ADEVA e do envio por e-mail ao nosso mailing.
Nesta edição, gostaríamos de externar nossos agradecimentos aos amigos que contribuíram e contribuem para
que o Conviva continue sendo o porta-voz da ADEVA e leve informação a todos os públicos:
• American Bank Note Company, pelo patrocínio da impressão
em tinta, de setembro de 1999 a junho de 2000;
©Bigstockphoto

• Flávio Garilli que, de 2000 a 2014, imprimiu graciosamente
os exemplares em tinta;
• Fernanda Lorenzo, responsável pelo visual do jornal desde 2003;
• Celso de Oliveira, David Farias, Ivan Freitas, Mara Alves,
a inesquecível Sandra Maciel e Selma Fanti, que já foram
colaboradores;
• Francisco Carlos Alves Batista, Laercio Sant’Anna, Lothar
Bazanella, Márcio Spoladore, Milene Orifisi e Sidney Tobias
de Souza, atuais colaboradores;
• Lúcia Nascimento, jornalista que está conosco desde o início;
• Célia Ferreira, grande revisora do Conviva;
• César Yamanaka, jornalista responsável pelas primeiras
edições, e Rafael Brandimarti, que assumiu essa função por
algumas edições;
• Liane Constantino, a incansável jornalista responsável pela
grande maioria das edições, até a passada;
• Cristiane Gracio, que passa a ser a jornalista responsável a
partir desta edição. Cris, seja bem-vinda ao time!
Nesses 20 anos, muitas coisas mudaram, mas nunca o carinho
com que o Conviva sempre foi produzido. E nesta 80ª dose de
carinho convidamos você, querido leitor, a celebrar todos estes
bons momentos. Continue conosco neste convívio!

EXPEDIENTE
Jornalis t a r esponsável: Cristiane Gracio (MTb 33.639).
Colaboradores: Laercio Sant’Anna, Lothar Bazanella, Lúcia
Nascimento, Markiano Charan Filho, Milene Orifisi, Sidney Tobias
de Souza. Correspondência: Rua São Samuel, 174 - Vila Mariana,
CEP 04120-030 - São Paulo (SP) - Telefones: (11) 5084-6693/6695
- fax: (11) 5084-6298 - e-mail: adeva@adeva.org.br – site: www.
adeva.org.br. Editoração gráfica: Fernanda Lorenzo (www.facebook.com/nandalodesign). Revisão: Célia Aparecida Ferreira.
Impressão: Priscaf Gráfica e Editora. Tiragem: 1.000 exemplares.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
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LAZER

Estive lá e gostei!

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

Luz, Pinheiros, Itaim: a Inglaterra
espalhada por São Paulo
Influência britânica pode ser conferida na arquitetura, literatura e gastronomia
Os ingleses também contribuíram para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. No final do século
XIX e início do XX, muitos deles vieram para a capital
a fim de trabalhar na Companhia São Paulo Railway
e na construção da Estação da Luz, idealizada pelo
Barão de Mauá, que substituiu a antiga estação de 1867.
Marco histórico para a cidade, a Estação da Luz, que ocupa
7500 m2, foi responsável pelo escoamento da produção
de café no século XX. Projetada no estilo vitoriano, foi
erguida com material importado da Inglaterra sob a
supervisão do engenheiro James Ford.
Para abrigar os ingleses que trabalhavam nessa edificação,
foi construída próximo à obra uma vila com 28 casas.
O endereço exato? Rua Mauá, 836, no amplo jardim do
palacete que pertenceu à Marquesa de Itu e foi concebido
pelo arquiteto Ramos de Azevedo.
Os pequenos sobrados inspirados na arquitetura dos
chalés do subúrbio de Londres tinham características
estruturais inglesas como lavanderias e cocheiras entre
as casas, serviços de recado, jardinagem coletiva e quadra
poliesportiva. Vale a pena dar um pulinho até lá para
conhecer a Vila dos Ingleses.

Cultura
Outro point inglês de Sampa é o Centro Brasileiro
Britânico (CBB) que ocupa, em Pinheiros, 13.000 m2
de área total e reúne todas as instituições e atividades
relacionadas à cultura, educação, lazer e comércio entre
Brasil e Reino Unido, incluindo a sede administrativa
da Cultura Inglesa SP.

Gastronomia
Quando pensamos na gastronomia inglesa, vem à
mente o clássico Fish and Chips com molho tártaro.
Mas a cozinha inglesa tem muito mais a oferecer. Por
exemplo, nos gastropubs da cidade você pode começar
sua refeição pelos croquetes de rabada cozida em cerveja
stout acompanhados por molho barbecue; moela cozida
em cerveja Ale inglesa por 48 horas no sous vide e pão
artesanal para chuchar no molho; ou uma panceta
preparada com especiarias do Oriente, shitake crocante
e purê de maçã, que achei deliciosa.
Entre as diversas opções de prato principal estão a massa
ao ragu de galinha d’angola e ovo pochê, acompanhada
de salada de abóbora com folhas e gorgonzola doce;
lagostim com risoto de legumes e cuscuz de couve-flor;
e pato confit com mousseline de batata, legumes e tatin
de cebola. Eu fiquei com o tradicional fish and chips
com molho tártaro e purê de ervilhas, saborosíssimo,
que apreciei com um pint da deliciosa Guinness. Mas
poderia ter sido uma cerveja estilo Pilsen, uma cidra
inglesa, ou ainda uma bebida à base de gim tônica.
Vamos à sobremesa? Difícil escolher entre o Sticky
Toffee – bolo denso de tâmaras e especiarias coberto
por caramelo levemente salgado – servido com sorvete
artesanal de baunilha, e o Triffle de morango, versão
britânica do tiramissu, que leva morangos em calda,
creme de baunilha e pão de ló embebido em uísque.
Então, que tal reservar um final de semana para curtir
um pouco da cultura inglesa existente em Sampa?

©Josué Soares dos Santos

Se você for ao CBB poderá tomar um blend exclusivo no
Sofá Café, enquanto lê um dos oito mil títulos pertencentes à biblioteca especializada em literatura britânica
contemporânea. Terá também a opção de visitar as
exposições das três galerias existentes, ver como são
produzidos os noticiários da BBC Brasil, informar-se
no VisitBritain sobre os melhores destinos turísticos no
Reino Unido e ainda aprender inglês na Cultura Inglesa.

Aos sábados, programação especial e gratuita: às
15 horas, na Sala Cultura Inglesa (Duke of York
Auditorium), com capacidade para 160 pessoas, tem
a “Ópera Comentada”, com duração aproximada de
120 minutos. Já à noite, acontecem apresentações
musicais: chorinho (primeiro sábado do mês), música
erudita universal (segundo), música erudita brasileira
(terceiro) e canto coral erudito (último).
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Em Foco
FOTOS: ©Bigstockphoto

ADEVA

Festa Julina

Local: ADEVA (entrada pela Rua Dr.
Tirso Martins, 211 – Vila Mariana)
Data: 8 de julho
Horário: das 16 às 21h
Convites: R$5,00 até a véspera
da festa / R$10,00 no dia

Missa em ação
de graças pelos
39 anos da ADEVA
Local: capela do Hospital Santa Catarina
Av. Paulista, 200 (a cinco minutos
do Metrô Brigadeiro)
Data: 10 de agosto
Horário: 19h30

Participe do Coral da ADEVA
Está procurando um grupo de canto? O Coral da ADEVA, formado por deficientes visuais
totais e parciais, regido pelo maestro Júlio Battesti, pode ser sua oportunidade de soltar a voz.
A avaliação do maestro e os ensaios acontecem às terças-feiras, das 17h às 19h. Para mais
informações, entre em contato com a entidade: (11) 5084-6693 / 6695.

Site Acessível

Colabore com a ADEVA!

Se você quiser um site acessível aos idosos e pessoas com alguma deficiência (visual, auditiva, mobilidade reduzida), entre em
contato com o Núcleo de Acessibilidade WEB da ADEVA que trabalha na construção ou adaptação de sites seguindo as normas
internacionais de acessibilidade WCAG 2.0 lançadas pela W3C:
http://www.adeva.org.br/servicos/acessibilidadedesites.php

Você pode fazer isso de duas maneiras muito simples:
1. Doação por meio do PagSeguro no link www.adeva.org.br/
comocolaborar/doacoes.php
2. Enviando cupons e notas fiscais paulistas sem CPF ou
CNPJ para a entidade: Rua São Samuel, 174 – Vila Mariana
– CEP 04120-030 - São Paulo/SP

ADEVA nas redes
sociais é adeva1978
Fique por dentro de tudo que
acontece na ADEVA!
Curta! Siga! Compartilhe!
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Gráfica Braille
Que tal tornar os seus impressos acessíveis para quem tem a visão prejudicada total
ou parcialmente? A gráfica da ADEVA imprime
apostilas, livros, cardápios, folhetos, holerites
etc. em Braille e tipos ampliados, para pessoas físicas e jurídicas. Informações e orçamentos com Claudio Rezende: grafica@
adeva.org.br / (11) 5084-6693 / 6695

Balanços Patrimoniais
31 de dezembro de 2016, em reais
ADEVA - ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS E AMIGOS - CNPJ – 50.599.638/0001-69

RELATÓRIO DA DIRETORIA
ATIVO

2016

Ativos

1.068.477,84

Despesas Bancárias/Financeira

3.766,76

Ativo Circulante

386.935,16

Despesas – Assistência Social

491.006,48

Caixa e Bancos

61.579,92

Projeto Barueri

31.518,74

Aplicação Liquidez Imediata

325.355,24

Desp.Projeto Cultural São Paulo

16.628,99

Ativo Permanente

681.542,68

Accenture do BR LT

1.375,00

2016

Proj.Acesso Para Todos

62.193,34

Passivo+Patrimônio Social

1.068.477,84

Proj.Meu Site Acessivel

3.110,00

Patrimônio Social

1.068.477,84

Proj.INSS

38.642,12

SEDS-Proc.497/2014(devolução)

1.303,58

Desp. Via Rápida Emprego
(Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação)

105.142,50

Impostos Taxas e Contribuições

431,69

PASSIVO+PATRIMÔNIO SOCIAL

Nota Explicativa: A entidade ADEVA – Associação de Deficientes Visuais e Amigos possui folga financeira através da
demonstração do resultado patrimonial a fim de resgatar
os seus compromissos, sem ter necessidade de recorrer a
empréstimos ou desmobilizações de capitais fixos. Markiano
Charan Filho –Diretor-Presidente - Maria das Graças Gallego
Telles Ferri TC.CRC.1SP110251/O

DESPESA (2016)

Deficit líquido

755.119,20

121.926,36

RECEITA (2016)

633.192,84

Hospital Santa Catarina

24.000,00

Doação Cesp

108.000,00

Origens dos Recursos

(121.926,36)

Doações Diversas

159.047,50

Déficit do Exercício

(121.926,36)

SEDS

28.141,17

Aplicações dos Recursos

(121.926,36)

Proj.INSS

76.445,24

Saldo Disponível Assembléia

(121.926,36)

Proj.Cultural

12.410,01

ATIVO

Proj.Acesso Para Todos

101.648,00

No início do Exercício

1.190.404,20

Projeto Barueri

73.139,68

No final do Exercício

1.068.477,84

Proj.Meu Site Acessível

6.000,00

PASSIVO+PATRIMÔNIO SOCIAL

Mensalidades/Anuidades

13.041,28

No ínicio do Exercício

1.190.404,20

Receitas Financeiras

31.319,96

No final do Exercício

1.068.477,84

Demonstração das origens de aplicação de recursos
em 31 de dezembro de 2016, em reais

Assembleia anual
ordinária da ADEVA
Pauta: prestação de contas do último exercício, eleição
da nova diretoria e eleição do Conselho Fiscal.
Local: ADEVA (Rua São Samuel, 174 – Vila Mariana)
Data: 26 de agosto
Horário: 10h
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Talentos

Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

Ela gosta de ensinar, rir e dançar
Conheça a história, o trabalho e o talento da Vanessa,
que ama tudo o que faz na ADEVA
Quando pesquisava instituições
na área da deficiência visual na
internet, ela encontrou a ADEVA.
“Entrei em contato e soube que,
em agosto de 2016, aconteceria o
Curso de Orientação e Mobilidade,
ministrado pela professora Selma
Silvestre. Participei e foi amor à
primeira vista pela instituição e
por todos que fazem parte dessa
família”, afirma a colaboradora
Vanessa Macedo da Silva, 31, o mais
novo talento da entidade.
Atualmente, cursando Licenciatura
em Letras - Português/Espanhol
- na Faculdade Cruzeiro do Sul,
Vanessa diz que é uma profissional
exigente, se cobra bastante e gosta

de desafios. “Não consigo trabalhar
se não enxergar um significado, um
valor naquilo que faço.”

mais de 10 anos nessa área, mas
ao entrar na ADEVA, me senti
realizada!”, declara.

Em tão pouco tempo na ADEVA
(desde outubro/2016), Vanessa já
desenvolve algumas das principais
atividades da entidade. “Trabalho
na gráfica editando livros, apostilas,
cardápios, folhetos e tudo que
pudermos transformar em relevo;
ministro aulas de Braille para
adultos, em uma parceria da ADEVA
com a Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, em Barueri
(SP); e sou instrutora de Orientação
e Mobilidade, curso em que aprendo
e me emociono com as conquistas
dos alunos. Tenho experiência de

Vida e família
Nascida na cidade de São Paulo, a
filha de D. Zita e Seu Cícero tem
dois irmãos: Vinícius e Vânia.
Da infância, ela lembra que foi
divertida. “Eu brincava muito!
Era tímida, porém tinha amigas
muito espoletas, achava graça e
me encontrava nas brincadeiras e
loucuras delas. Dessa época, trago
a lembrança do mês de janeiro, tão
especial por ser o meu aniversário
e pela visita à minha avó materna
(Dona Amélia) e minha irmã, que
moravam no interior do Piauí.

Jogo rápido com Vanessa Macedo

©Cris Gracio

| Signo: Aquário | Cor: preto | Hobby: dançar | Um filme: Ray Charles |
Um livro: A Cabana | Um estilo de música: aquela que me fizer dançar
ou me emocionar | Cantora preferida: Mariana Aydar | Cantor: Tim
Maia | Sobre a deficiência: aprendizado | Religião: creio em Deus
| Deus: um mistério | Amigos: refúgio | Amor: meu filho | Esporte
preferido: futebol | Time do coração: Corinthians | Família: quem
cuida | Um sonho: que a humanidade conheça o significado da palavra
“empatia” | O que fazer para viver melhor? Prosseguindo, apesar das
adversidades, eu venço um pouco mais a cada passo. | Uma frase: “E
que minha loucura seja perdoada porque metade de mim é amor e a
outra metade também.” (Oswaldo Montenegro)

6

ADEVA

Além de profissional, filha, irmã,
colega, amiga, Vanessa também
divide o seu tempo sendo a mãe
do Nícolas, 8 anos. “Ser mãe mudou
muito a minha vida. Agradeço ao
universo por ter me dado essa
oportunidade de cuidar de alguém
que parecia ser tão indefeso e ao
mesmo tempo me fazia ter uma força
que não cabia em mim. Há quem
diga que a maternidade ensina, eu
falo que ensina e muda a vida de
quem permitir.”
Vanessa afirma que a arte também
mudou o seu modo de ver a vida.
“Gosto muito de dançar, ouvir poesia
recitada com o coração, escutar boa
música e rir. E sempre que posso,
converso com todo tipo de gente...
saber nunca é demais!”
Ela ressalta que ama tudo o que faz
na ADEVA, e admira as pessoas
que convivem e partilham o dia
com ela na entidade. “Antes de
conhecer a ADEVA, eu pensava
em realizar projetos com outros
públicos, em outra realidade,
mas, depois do primeiro dia, a
chama em mim se reacendeu e me
mostrou que, antes que eu tivesse
escolhido o Braille, os livros e todo
o assunto que envolve essa área,
eles me escolheram primeiro. Sou
grata por ter chegado aqui e por
todo conhecimento que agrego
diariamente. Não faço um produto,
faço um bem maior”, garante.

Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

Spoladore Eventos,
uma parceria que
deu certo na ADEVA
Promotora de feiras tem como objetivo
ser reconhecida como “a melhor”
A Spoladore é uma empresa que, além dos eventos proprietários, organiza,
contrata fornecedores, seleciona equipe de trabalho, desenvolve projetos de
arquitetura, fiscaliza montagem e desmontagem, faz previsões orçamentárias etc. de feiras de terceiros. “A empresa surgiu em 2009 a partir
da percepção de novas oportunidades no mercado. Nosso objetivo é
sermos reconhecidos como a melhor empresa brasileira no atendimento,
qualidade e experiência entregue em feiras”, declara o administrador,
Cláudio Spoladore.
Dentre as grandes realizações da empresa estão a Comic Con Experience
(São Paulo - foto abaixo - e Pernambuco), GameXP que acontecerá
durante o Rock in Rio em parceria com os organizadores do evento,
Salão do Livro de Presidente Prudente (SP), e Feirão da Caixa e Bienal
do Livro, ambos em São José dos Campos (SP). Para saber mais sobre
a empresa é só acessar http://www.spoladoreeventos.com.br/.
Cláudio diz que foi apresentado à ADEVA por colaboradores da entidade
e que desde então a Spoladore faz questão de contribuir com doações
financeiras mensais. “Conhecemos as diferentes atividades que a ADEVA
oferece aos deficientes visuais – cursos, palestras, gráfica Braille e
inclusão profissional, entre outras – sempre com competência, dedicação
e qualidade”, declara o empresário.
A empresa está estudando possibilidades de ações da associação
em suas feiras para levar o trabalho desenvolvido pela ADEVA ao
conhecimento de um maior número de pessoas. “O trabalho da ADEVA
é de extrema importância, em que podemos ver materializada essa tal
palavra “inserção’”, destaca Spoladore.

©Divulgação Spoladore Eventos

Tudo naquele lugar era mágico,
assim como a mesa que a minha
avó preparava e a doçura em seu
olhar quando oferecia o banquete.”

Parceiros

Para ela, a ADEVA é um divisor
de águas em sua vida profissional.
“Quando pensei em mudar de
planos, a instituição me trouxe
oportunidade de continuar vivendo
esse sonho de partilhar e ensinar
tudo que aprendiz”.
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MERCADO DE TRABALHO

Profissão

Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

Endocrinologista perde visão,
mas não desiste da profissão
Ricardo Guerra atua em dois hospitais e nem pensa em se aposentar por invalidez
“Estudei muito (cerca de seis horas
por dia) e acho que isso me garantiu
uma condição de igualdade em
termos de conhecimento.” Foi
assim que Ricardo Ayello Guerra,
46, mesmo com baixa visão devido
à retinose pigmentar congênita,
conseguiu se formar em medicina
pela Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ) e fazer Mestrado
na Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP).
Cego há quatro anos devido à
catarata que degenerou ainda mais
as células da retina, Dr. Ricardo
não desistiu da profissão. Tanto no
Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (IAMSPE),
quanto no Hospital do Servidor
Público Municipal (HSPM), ele
analisa exames, prescreve remédios
e conta com a parceria dos residentes
das duas unidades.”

©Assessoria de Imprensa de HSPM

Nos dois hospitais, Dr. Ricardo
atende, sempre com o auxílio de um

residente, pessoas com problemas
de tireoide, incluindo câncer, e com
doenças do cálcio. Os dois conversam
com o paciente, mas é o médico que
prescreve medicamentos, orienta
dietas e solicita exames. O residente lê
os laudos e escreve o que é necessário
como receitas, pedidos de exames e
anotações no prontuário do paciente.
Dr. Ricardo também atende em um
consultório em Atibaia, interior do
estado de São Paulo. “Escrevo o
prontuário e tudo o que é necessário
no computador utilizando um leitor
de telas, e imprimo receituários,
atestados e solicitações de exames
na impressora. “Só preciso de ajuda
para ler os exames, mas tenho uma
pessoa que faz isso”, esclarece.
Antes de perder completamente a
visão, o médico lembra que já sofria
preconceito na profissão. “Cheguei
a ser convidado por telefone para
alguns trabalhos, mas quando
chegava no consultório e percebiam
que eu tinha deficiência
visual, não me davam
nenhuma chance”, lamenta.
“Diante disso, optei também
pelo emprego público, pois
passar em um concurso
depende apenas da nossa
capacidade”, complementa.

A bengala
Ao perder a visão, o médico
buscou reabilitação na
Fundação Dorina Nowill
Para Cegos e conta que no
início, tinha receio de circular
pelos hospitais com a bengala,
porque eram (ainda são) raros
os casos de profissionais cegos
na medicina, mas pensou
em sua liberdade e decidiu
adotá-la. Mas Dr. Ricardo
lamenta o fato de alguns
médicos falarem menos com
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ele depois que perdeu a visão. “Acho
que é uma forma de preconceito, mas
procuro relevar.”
O endocrinologista, contudo, destaca
que nem os chefes dos hospitais onde
trabalha nem a dona do consultório
onde atende, manifestaram qualquer
contrariedade em relação a isso. E
quando procura saber com seus
superiores se os residentes sentem
algum incômodo ao discutir questões
profissionais com ele, sempre ouve
que estão muito satisfeitos. “Eles
me ajudam a atender os pacientes,
e em troca recebem o conhecimento
adquirido com a experiência de
mais de 20 anos de trabalho. Está
funcionando”, orgulha-se.

Vida e família
Pai de dois filhos – Leonardo e
Camila – Dr. Ricardo afirma que se
considera uma pessoa bem-sucedida,
satisfeita com a sua vida e trabalho,
e nem pensa em aposentadoria por
invalidez. “Não consigo me ver por
anos dentro de casa sem fazer nada
pois, pelo que sei, quando a pessoa
se aposenta por invalidez não pode
fazer nada, nem uma faculdade de
História!”
Feliz na medicina, Dr. Ricardo
incentiva as pessoas cegas e com
baixa visão a correrem atrás dos seus
sonhos, estudarem e batalharem
por aquilo que querem, mas faz
uma recomendação: “Vejam se é
possível, porque nenhum cego vai
ser motorista de ônibus, piloto de
avião ou cirurgião. Mas se chegar
a conclusão que é possível, encare e
vá em frente. Muitas vezes a vida vai
dizer não, mas temos de aprender a
lidar com isso também. Não é fácil,
mas ajuda a amadurecer. Tente!
Arrisque! E estude. Com muito
estudo, é possível atuar profissionalmente”, conclui.

ESPORTE

Um direito de todos

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

“Dança Esportiva”: o que é isso?
Modalidade teve seus primeiros Jogos Mundiais realizados em Taiwan, em 2013

É executada por casais e contempla 10 ritmos divididos
em duas modalidades – Standard ou Clássicas
(Valsa Lenta, Valsa Vienense, Slow Fox, Quickstep e
Tango Internacional) com seu vestuário sofisticado; e
Latinas (Samba Internacional, Rumba, Cha Cha Cha,
Jive e Pasodoble) e suas roupas sensuais e ousadas. Os
competidores são separados em categorias ou classes – do
amador ao profissional – de acordo com a experiência.
Cada uma tem exigências específicas e diferentes passos
que podem ser utilizados durante as apresentações.
Sabia que a Dança Esportiva é reconhecida como
esporte olímpico desde 1997 pelo Comitê Olímpico

Internacional (COI) e que a WDSF já solicitou a sua
inclusão no programa olímpico de Tóquio (2020)? Mas
a modalidade já esteve presente em uma edição dos
Jogos: 500 casais australianos, membros da Federação
Australiana de Dança Esportiva, foram convidados a
participar da cerimônia de encerramento das Olimpíadas
de Sydney (2000), encantando o público presente e milhões
de telespectadores ao redor do mundo.
Mas... se competir não é a sua praia, você pode tentar
a Dança de Salão. É puro entretenimento e certamente
tem uma academia pertinho de você que oferece essa
aula. Depois de aprender alguns passos, escolha o ritmo
que mais lhe agradar e saia praticando nas festas e nos
bailes. Pode ser da ala caribenha como o merengue,
zouk, mambo, salsa ou calipso; um bem brasileiro como
samba, lambada, maxixe, samba rock, vanerão, gafieira e
forró; ou ainda os clássicos como valsa, tango, bolero etc.
A dança é, no mínimo, um exercício que pode ser
praticado desde a infância até a idade mais avançada,
por todas as pessoas, com ou sem deficiência. Então o
que você está esperando para se exercitar? Escolha o
seu par e entre na dança!

©Bigstockphoto(danmorgan12)

A dança esportiva ou Dancesport é uma atividade
competitiva da dança de salão, que tem critérios
objetivos, regras claras e passos codificados por uma
federação internacional, a WDSF (World Dancesport
Federation). A modalidade originou-se na Inglaterra,
na década de 20, com a criação do setor de Dança
de Salão da Imperial Society of Teachers of Dancing
(Sociedade Imperial dos Professores de Dança), e hoje
tem praticantes em quase todo o mundo, incluindo o
Brasil, onde é regida pelo Conselho Nacional de Dança
Desportiva e de Salão (CNDDS).
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TECNOLOGIA

Convivaware

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

A importância de uma hashtag
para os deficientes visuais
#PraCegoVer acompanha descrição de fotos e vídeos publicados na internet
Surgidas no Twitter, as hashtags
se popularizaram e, rapidamente,
invadiram as principais redes
sociais. De simples propósito de
categorizar os conteúdos publicados,
transformaram-se em ferramentas
publicitárias entre empresas e
instituições que apostam na internet
como meio de comunicação e
marketing.
Aliás, hashtag nada mais é do que
o símbolo “#” (jogo da velha ou
quadrado) acompanhado de uma
palavra chave, que tem por objetivo
criar uma interação dinâmica dos
conteúdos entre os interessados em
determinado assunto.

©Bigstockphoto

O uso de uma hashtag permite que
uma publicação seja localizada por
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qualquer pessoa que fizer uso dela,
possibilitando que o conteúdo seja
facilmente comentado, curtido ou
compartilhado. Por exemplo, se
eu publicar uma notícia sobre o
lançamento de um aplicativo para
pessoas com deficiência visual em
meu perfil do Facebook, poderei criar
a hashtag #NovoAppParaCegos.Assim,
quando outras pessoas visualizarem
ou acessarem #NovoAppParaCegos
terão acesso à notícia que publiquei.
Não há dúvidas de que, com o avanço
tecnológico, o espaço cibernético está
cada vez mais multimídia, e, portanto,
já não se concebe mais a utilização
apenas de textos nas interações entre
os consumidores de conteúdos da
internet. Porém devido à falta de

obediência às recomendações de
acessibilidade definidas pelo órgão
regulador da internet mundial (W3C),
existe um público que não consegue
usufruir plenamente desse universo.
Para os leitores do Conviva que não
estão familiarizados com o uso de
computadores por deficientes visuais,
é importante esclarecer que existe um
software leitor de tela que, como o
nome diz, consegue ler os textos, mas
não é capaz de explicar as imagens.
Então a falta de descrição de fotos e
vídeos acaba impedindo que muita
informação seja compreendida por
quem tem dificuldades para enxergar
– seja uma baixa visão ou cegueira.
Diante dessa realidade, em 2012, a
professora baiana Patrícia Braille
passou a incluir uma descrição
em cada imagem que publicava
em seu blog e Facebook. Como
as pessoas achavam estranho o
texto que explicava o que estavam
vendo, ela resolveu deixar claro o
motivo dessa iniciativa e criou a
hashtag #PraCegoVer. Desde então,
muitas pessoas vêm seguindo o seu
exemplo em cada imagem postada
na rede. Duas das primeiras páginas
a adotarem a ideia de Patrícia
foram as do senador Romário e do
Conselho Nacional de Justiça. Nossa
Vida com Alice e Coca-Cola também
incorporaram a hashtag – esta última
começou durante as Paraolimpíadas
do Rio de Janeiro (2016) para deixar
sua página mais acessível.
Para conhecer o projeto e adotar a
hashtag #PraCegoVer acesse https://
pt-br.facebook.com/PraCegoVer
e tenha a certeza que você estará
prestando um serviço muito
importante para as pessoas que têm
alguma deficiência visual.

TECNOLOGIA

Na Rede

TrackID

Aplicativo para organizar tarefas
cotidianas. O diferencial é que o
usuário pode selecionar o layout por
temas como corporativo, pessoal, time
de futebol, vendas, equipe, vacinação
etc. Gratuito para Android e IOS.

Este app ajuda os consumidores
a economizar na hora de fazer as
compras do mês. Com ele, é possível
fazer uma busca por preço de um
determinado produto em vários
estabelecimentos. Gratuito para
Android e IOS.

Catavento Cultural

Cidade das Abelhas

www.cataventocultural.org.br
Nesse museu, que é o mais visitado da
capital, é possível tocar um meteorito de
verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro,
entender como funciona um gerador de
energia ou ainda descobrir que o Sol, visto
de perto, não é tão redondo como parece
quando estamos na praia. É dividido em
quatro seções – Universo, Vida, Engenho e
Sociedade – que têm como objetivo apresentar para crianças e adolescentes (e
adultos também) conhecimentos científicos
e culturais de forma lúdica e interativa.
Onde: Av. Mercúrio, s/n – Parque Dom
Pedro II, Brás - Telefone: 3315-0051
Funcionamento: de terça-feira a domingo,
das 9h às 17h
Classificação etária: recomendado para
crianças acima de 7 anos
Ingressos: R$6,00 (inteira) e R$3,00 (meia);
aos sábados a entrada é gratuita a todos

www.cidadedasabelhas.com.br/index.php
Foi criada em 1980 com a missão de apresentar às crianças e suas famílias a vida
das abelhas e a importância desse inseto
para todos. Mistura de apiário e parque
temático, está instalada em uma área de
preservação de matas e nascentes com
mais de 100 mil m2, e conta com diversas
atrações como abelhas gigantes, observatório, trilha ecológica, colmeia gigante e
“arbelhismo” (arvorismo não radical para as
crianças se divertirem).
Onde: Estrada da Ressaca, Km 7 - Embu
das Artes/Cotia
Telefones: 4703-6460 / 4614-0609
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h30 às 17h (inclusive feriados)
Ingresso: R$ 25,00 (menores de 3 e maiores de 60 anos não pagam).
Classificação etária: Livre, porém o foco
são as crianças de 2 a 10 anos

©www.cataventocultural.org.br

A peça conta a história de Dorothy, uma garotinha que se perde no Mundo de Oz e para
conseguir achar o caminho de volta para
casa precisa encontrar o Grande Mágico de
Oz. Com a ajuda da Bruxa do Norte, Dorothy
começa a sua procura e chega ao Castelo
do Mágico, onde muita coisa acontece. Ela
conhece seus três inseparáveis amigos: O
Espantalho, O Homem de Lata e o Leão, que
ajudam a menina a atingir seus objetivos.
Onde: Teatro Ruth Escobar – Sala Dina Sfat
- Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista
Quando: até 30 de julho
Horário: domingos, às 17h30
Duração: 60 minutos
Classificação etária: livre
Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00
(meia) – na bilheteria: 3289-2358 ou internet
http://www.tudus.com.br/evento/teatro-ruth-escobar-o-magico-de-oz-o-espetaculo

©www.cidadedasabelhas.com.br

Para crianças

Mágico de Oz –
O Espetáculo

©Divulgação

©murrinha.com.br

©airtable.com

©sonymobile.com

App para identificar a música que
está tocando no rádio, TV ou internet
- basta aproximar o celular do som e
o aplicativo faz o trabalho. E ainda
dá para baixar a trilha e se conectar
com a playlist do Spotfy. Gratuito
para Android e IOS.

MAIS!

Murrinha

Airtable
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Espaço poético

Um dedo de trova

Contraste

Bondade, segundo eu penso,
é a peça que está perdida
do quebra-cabeça imenso
que nós chamamos de vida.

Quando partimos no verdor dos anos,
Da vida pela estrada florescente,
As esperanças vão conosco à frente,
E vão ficando atrás os desenganos.

(Gérson César Souza)

Rindo e cantando, célebres, ufanos,
Vamos marchando descuidosamente;
Eis que chega a velhice, de repente,
Desfazendo ilusões, matando enganos.

Eu te imploro, por favor,
não insistas neste adeus.
Se não for por meu amor,
fica pelo amor de Deus!
(Arlindo Tadeu Hagen)

Vi teus braços... que ventura!
teu colo... as pernas... que gosto!
Agora, tira a pintura,
que eu quero ver o teu rosto!
(Belmiro Braga)
Nota: Contribuições e comentários podem ser
encaminhados para lotharbazan@gmail.com

Então, nós enxergamos claramente
Como a existência é rápida e falaz,
E vemos que sucede, exatamente,
O contrário dos tempos de rapaz:
Os desenganos vão conosco à frente,
E as esperanças vão ficando atrás!
(Padre Antônio Tomás)

Para seu lazer
©Reprodução

©Reprodução

©www.festivaisceagesp.com.br

MAIS!

Lothar Bazanella

Mulher Maravilha

Festival de Sopas Ceagesp

O filme estrelado por Gal Gadot e Chris Pine
entrou em cartaz no dia 1o de junho, e arrecadou R$50 milhões nas duas primeiras
semanas de exibição. Vale a pena conferir a história de Diana Prince, princesa das
Amazonas da ilha de Themyscira. Quando
Steve Trevor se acidenta e cai em uma praia
do local, ela descobre que uma guerra sem
precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode
parar o conflito. Versões dubladas, legendadas e 3D nos principais cinemas da capital.

http://www.festivaisceagesp.com.br
Nesse friozinho, que delícia uma sopa quentinha. Até 27/08, de 4ª a domingo, seis opções
de sopas estão disponíveis pelo preço fixo
de R$38,90 – bebidas e sobremesa são cobradas à parte. Confira no site horários e
formas de pagamento. O Festival acontece
no Espaço Gastronômico Ceagesp: Av. Dr.
Gastão Vidigal, altura do 1.946 – Portão
4 – Vila Leopoldina – São Paulo (SP).
Estacionamento no local: R$10,00 mediante
carimbo no caixa do Festival.

O Semeador de Ideias,
de Augusto Cury
Que atitudes tomaria se o mundo desabasse
sobre você? Um poderoso homem sofre perdas irreparáveis e torna-se um colecionador
de lágrimas. Despedaçado, sai em busca dos
porões da sua mente e da sociedade dos seus
sonhos. No prefácio, Cury avisa “Nele há elementos autobiográficos. As preocupações, a
sede de respostas e os questionamentos que
pulsavam na mente do protagonista pulsam
também em mim...” Editora: Academia da
Inteligência, 2010 - 272 páginas - Valor médio: R$26,00 (em livrarias virtuais).
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