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Biblioteca Nacional atende deficientes visuais
A cidade do Rio de Janeiro ganhou um importante núcleo para portadores de deficiência
visual. Subordinada à Fundação Biblioteca Nacional, a Biblioteca Euclides da Cunha possui
um acervo que inclui monografias em Braille de literatura em geral e fitas cassete de livros
brasileiros,  com livre  acesso às estantes. O usuário cego dispõe ainda de uma base de
dados micro isis, da implantação dos sistemas DOSVOX e o software Livrovox, permitindo
levantamento bibliográfico e acesso à Internet. 

BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA 
Palácio Gustavo Capanema
Rua da Imprensa, 16/4º andar Centro Rio de Janeiro/RJ
CEP 20030-120 
Telefone: (021) 220-4140
Fax: (021) 220-4173

Cartilha para portadores de deficiência tem edição esgotada
A primeira edição da cartilha “Direito da Pessoa Portadora de Deficiência”, distribuída para 
órgãos e entidades de atendimento ao deficiente, está praticamente esgotada. Editada pelo 
gabinete do deputado estadual Claudio Vereza do Espírito Santo, ela traz a relação de leis 
federais, estaduais e municipais que disciplinam o atendimento aos portadores de 
deficiência, relação de órgãos e entidades, além de livros, jornais e filmes que tratam do 
tema. Uma nova edição, planejada para ser distribuída a deficientes e familiares, está 
dependendo do apoio de novos parceiros.

INFORMAÇÕES:
Marina Filetti
(027) 322-0055 ramal 221 
ou (027) 223-5744

Coral do IBC lança seu primeiro CD
O primeiro CD do Coral do Instituto Benjamin Constant foi lançado em 17 de setembro, 
durante a programação comemorativa do 142º aniversário de fundação do Instituto. Sob a 
regência do maestro Sidney Marzullo e com o apoio cultural da PETROBRÁS, o CD 
apresenta 13 canções com novos arranjos, dentre elas: Planeta Água (Guilherme Arantes), 
Se todos fossem iguais a você (Jobim e Vinícius) e Andança (Danilo Caymi, Edmundo Souto
e Paulinho Tapajós).

CD pode ser adquirido com a professora Carmen Coube, no IBC, telefone (021) 295-2282 
ramal 154.

XIV Prêmio Jovem Cientista
O tema deste ano é Novos Equipamentos, Aparelhos e Utensílios para Portadores de 
Deficiências. As inscrições estão abertas até 30 de abril de 1997 para duas categorias: 
graduados (que tenham curso superior e idade abaixo de 40 anos) e estudantes (alunos de 
escolas técnicas e/ou curso superior com idade abaixo de 30 anos). Serão premiados os três
primeiros colocados que concorrem a prêmios que variam de R$3.000,00 a R$7.000,00 
(categoria graduados) e R$1.000,00 a R$2.500,00 (categoria estudantes).

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
SEPN 507 - Bloco B - 3º andar
CEP 70740-901 Brasília/DF
Telefone: (061) 348-9410
E-mail: premios@sirius.cnpq.br

Paraolimpíada de Atlanta
O  Brasil,  através  do  Comitê  Paraolímpico  Brasileiro,  esteve  representado  nos  Jogos
Paraolímpicos de Atlanta, realizados em agosto deste ano, por uma delegação composta por
56 atletas portadores de deficiência.



A Associação Brasileira de Desportos para Cegos - ABDC - contou com onze atletas 
seus entre os selecionados, que concorreram no judô, atletismo e natação. De um total de 
21 medalhas conquistadas pelo Brasil, os atletas da ABDC trouxeram seis. O judoca de São 
Paulo Antonio Tenório da Silva foi medalha de ouro na categoria meio-médio. No atletismo, 
a mineira Ádria Rocha Santos conquistou três medalhas de prata e a carioca Maria José 
Ferreira Alves, aluna bolsista do IBC, duas de bronze.


